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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุน
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ซึง่ สัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของผูจ้ ดั การ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุน และคํานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึน้ เป็ นสําคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
ั ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปจจั
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และ
ปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุน
พิจารณาว่า การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
เสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก
(Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือตรา
สารดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกูย้ มื และ
การขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่
ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชว้ี ดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชว้ี ดั
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลรรมดา และนิตบิ ุคคลทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถรับความเสีย่ งของ
ตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
-เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายบริษทั จัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุน
อาจขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ โดยกองทุ นอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้
มีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อย
กว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทน
สูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment Grade) หรือทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึง่ ตราสารดังกล่าวอาจไม่
สามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามจํานวนหรือเวลาทีก่ ําหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระ
หนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึง่ ส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่
ของกองทุนรวม

GOV/AAA
ตํ่า

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(SD)

AA,A

<5%

BBB

5-10%

Non-investment grade/ unrated
สูง

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

(High Issuer Concentration Risk)

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 1 ปี 12.50%
ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 1 ปี 9.38%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 ตัวแรก

%ของ NAV

หุน้ กูข้ องบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 3/2558 ชุดที่ 1 กําหนดไถ่ถอน2563

3.77

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

3.51

บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

3.37

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบีย้ แปรผันตามการเปลีย่ นแปลง
ของเงินเฟ้อ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554

3.29

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

3.27

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้สามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ ในประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

12.75%
4.86%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

11.03%
4.42%

unrated
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซือ้ คืน

ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซือ้ คืน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

การโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
(1) กรณี มีการลงทุนเฉพาะในประเทศ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง
1.1 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 65
1.2 ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.5 และ
1.3 ดัชนีหุน้ กูท้ ค่ี ดิ คํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน (BBB
ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.5
(2) กรณี มีการลงทุนในต่างประเทศ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง
2.1 ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ในสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ
40
2.2 ดัชนี MSCI AC World Index CR USD ในสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40
2.3 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10
2.4 ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ
2.5 ดัชนีหุน้ กูท้ ค่ี ดิ คํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน (BBB
ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5
บริษทั จัดการจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตามข้อ (1) ในการวัดผลการดําเนินงานในช่วงเริม่ ต้นของกองทุน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -15.53%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 8.10% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้
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5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 3.58% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
CIMB-PRINCIPAL
iBALANCED-R

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

ผลตอบแทนกองทุน
-12.30% -8.37%
95
-3.50%
95
-12.33%
95
รวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั -4.36% -6.46%
75
0.21%
25
-4.37%
50
ควาผันผวนของ
8.77%
9.40%
95
9.27%
95
8.77%
95
กองทุน
ความผันผวนของ
7.35%
9.06%
95
8.49%
95
7.35%
75
ตัวชีว้ ดั
ั บนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจจุ
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่
จัดตัง้

4.89%

25

5.25%

5

4.15%

5.76%

5

4.94%

5

4.63%

8.66%

95

8.10%

95

8.79%

6.18%

50

6.11%

75

6.68%
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
6 กันยายน 2556
ไม่กาํ หนด
2,000 ล้านบาท (272.67 ล้านบาท)

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซือ้ หน่วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการซือ้ ครัง้ แรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่วยลงทุน :
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:00 น.

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืนเป็ นจํานวนบาท : ไม่กาํ หนด
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืนเป็ นจํานวนหน่วย : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปจั จุบนั T+3)
เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL / LHBANK /
KK / TBANK
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto-Redemption)
ไม่เกิน 12 ครัง้ ต่อปี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวศิน ปริธญ
ั
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 15 กันยายน 2558
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 15 กันยายน 2558
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณปุณยนุช บุญรัตพันธุ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561
0.9055
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ทีจ่ ด
ทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แต่งตัง้
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ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.cimb-principal.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิ น รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงิ นฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงิ นลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั ิ จดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม/คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ขึน้ กับปจั จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุ น ป จั จัย ทางการเมือ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ น ต้น โดยราคาตราสารหนี้ จ ะเปลี่ย นแปลงในทิศ ทางตรงข้า มกับ การ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนี้ทอ่ี อก
ใหม่กจ็ ะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนี้ทอ่ี อกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาทีต่ ่ําลง โดยกองทุนรวมทีม่ อี ายุเฉลี่ย
ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio
duration ตํ่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
จากปจั จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจั จัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่
บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้องกันความเสีย่ งทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการ
ป้องกันความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสีย่ งเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit
Risk)
ในกรณีผอู้ อกตราสารไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น /ดอกเบีย้ ได้ โดย บลจ.จะวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบก่อนการลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ในกรณีไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนได้ตามราคาหรือระยะเวลาที่กําหนด โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่อง
เพียงพอ เพื่อลดความเสีย่ ง
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือ
ต้ังแต่จดั ต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้
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ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของ
กองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อย
เพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา
ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ
benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จดั การ
กองทุนได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล บาลานซ์ อิ นคัม
CIMB-Principal Balanced Income Fund
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ เพิ ล จํากัด
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC
(ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม : CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-C)
กองทุนผสม
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุน
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ซึง่ สัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของผูจ้ ดั การ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุน และคํานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึน้ เป็ นสําคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
ั ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปจจั
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และ
ปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุน
พิจารณาว่า การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
เสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก
(Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือตรา
สารดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกูย้ มื และ
การขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่
ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชว้ี ดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชว้ี ดั
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติม
ในอนาคต เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่ างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลรรมดา และนิตบิ ุคคลทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถรับความเสีย่ ง
ของตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายบริษทั จัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุน
อาจขาดทุนหรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ โดยกองทุ นอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้
มีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อย
กว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทน
สูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment Grade) หรือทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึง่ ตราสารดังกล่าวอาจไม่
สามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตามจํานวนหรือเวลาทีก่ ําหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระ
หนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึง่ ส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามกองทุนสามารถลงทุนได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่
ของกองทุนรวม

GOV/AAA
ตํ่า

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(SD)

AA,A

<5%

BBB

5-10%

Non-investment grade/ unrated
สูง

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

(High Issuer Concentration Risk)

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 1 ปี 12.50%
ระยะสัน้ อายุไม่เกิน 1 ปี 9.38%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 ตัวแรก

%ของ NAV

หุน้ กูข้ องบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 3/2558 ชุดที่ 1 กําหนดไถ่ถอน2563

3.77

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

3.51

บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

3.37

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบีย้ แปรผันตามการเปลีย่ นแปลง
ของเงินเฟ้อ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554

3.29

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

3.27

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้สามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ ในประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

12.75%
4.86%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

11.03%
4.42%

unrated
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซือ้ คืน

ตามค่าธรรมเนียมขายและรับซือ้ คืน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

การโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :

(1) กรณี มีการลงทุนเฉพาะในประเทศ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง
1.1 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 65
1.2 ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.5 และ
1.3 ดัชนีหุน้ กูท้ ค่ี ดิ คํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน (BBB ขึน้ ไป) ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.5
(2) กรณี มีการลงทุนในต่างประเทศ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง
2.1 ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ในสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40
2.2 ดัชนี MSCI AC World Index CR USD ในสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40
2.3 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10
2.4 ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ
2.5 ดัชนีหุน้ กูท้ ค่ี ดิ คํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน (BBB ขึน้ ไป) ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5
บริษทั จัดการจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตามข้อ (1) ในการวัดผลการดําเนินงานในช่วงเริม่ ต้นของกองทุน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -8.65%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 8.99% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 3.58% ต่อปี
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6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
CIMB-PRINCIPAL
iBALANCED-C
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD
n/a

3 เดือน Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้
-7.90%

95

-6.65%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
n/a
-6.46%
75
-4.98%
ควาผันผวนของกองทุน
n/a
9.18%
95
8.99%
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั
n/a
9.06%
95
8.76%
*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
6 กันยายน 2556
ไม่กาํ หนด
2,000 ล้านบาท (272.67 ล้านบาท)
วันทําการซือ้ หน่วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการซือ้ ครัง้ แรก
: 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันทําการขายคืนหน่วยลงทุน :
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:00 น.

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืนเป็ นจํานวนบาท : ไม่กาํ หนด
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการขายคืนเป็ นจํานวนหน่วย : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปจั จุบนั T+3)
เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL / LHBANK /
KK / TBANK
กรณีผลู้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิง้ ค์) บริษทั ประกัน
ชีวติ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนภายใน
5 วันทําการนับถัดจากวันทีค่ าํ สังขายคื
่
นหน่วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถ
ศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวติ ควบการ
ลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวศิน ปริธญ
ั
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 15 กันยายน 2558
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 15 กันยายน 2558
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณปุณยนุช บุญรัตพันธุ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แต่งตัง้
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ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.cimb-principal.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th

ทัง้ นี้ กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-C) จะเปิ ดเสนอขายตัง้ แต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็ นต้นไป
-

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิ น รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงิ นฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงิ นลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั ิ จดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม/คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ขึน้ กับปจั จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุ น ป จั จัย ทางการเมือ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ น ต้น โดยราคาตราสารหนี้ จ ะเปลี่ย นแปลงในทิศ ทางตรงข้า มกับ การ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนี้ทอ่ี อก
ใหม่กจ็ ะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนี้ทอ่ี อกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาทีต่ ่ําลง โดยกองทุนรวมทีม่ อี ายุเฉลี่ย
ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio
duration ตํ่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
จากปจั จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจั จัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่
บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้องกันความเสีย่ งทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสีย่ งเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit
Risk)
ในกรณีผอู้ อกตราสารไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น /ดอกเบีย้ ได้ โดย บลจ.จะวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบก่อนการลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ในกรณีไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนได้ตามราคาหรือระยะเวลาที่กําหนด โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่อง
เพียงพอ เพื่อลดความเสีย่ ง
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือ
ต้ังแต่จดั ต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้
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ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของ
กองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อย
เพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา
ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ
benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จดั การ
กองทุนได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
CIMB-Principal Balanced Income Fund
(CIMB-PRINCIPAL iBALANCED)

ข้อมูลกองทุน
ประเภทโครงการ
กองทุนผสม โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 กันยายน 2556
จํานวนเงิ นทุนของโครงการ
2,000 ล้านบาท
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการปัจจุบนั
276.35 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ /หน่ วย
ชนิดสะสมมูลค่า
12.8441 THB
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
12.8977 THB
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน เงิน
ฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุนตัง้ แต่ 0-100
ของมูล ค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิข องกองทุ น ซึ่ง สัด ส่ ว นการลงทุน ตามนโยบายดัง กล่า วขึ้นอยู่กบั การ
ตัด สิ น ใจของผู้จ ัด การกองทุ น ตามความเหมาะสมกับ สภาวการณ์ ใ นแต่ ล ะขณะ เพื่ อ สร้ า ง
ผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุน และคํานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสําคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดย
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือ
จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือที่ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดย
มีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(Investment Grade)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
5. ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
1. ความเสีย่ งจากการดําเนินงาน
2. ความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ 6. ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน
7. ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น
ของผูอ้ อกตราสาร
3. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตรา 8. ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สาร
4. ความเสีย่ งจากการขาดสภาพ
คล่องของตราสาร
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
ไม่มี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)
นายทะเบียน
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ Moderate Allocation
ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนรวม ณ จุดขาย
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่ วยลงทุน
วันทําการซื้อ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อ
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
วันทําการขายคืน
กรณี อตั โนมัติ

กรณี ปกติ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขาย
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า
รับเงิ นค่าขายคืน

ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
1,000 บาท
1 บาท
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
ไม่เกิน 12 ครัง้ ต่อปี (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต)ิ โดยค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะโอน
เข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยตามทีร่ ะบุไว้ ภายใน 5
วันทําการ นับถัดจากวันคํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:00 น.
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ภายใน 5 วันทําการ (ปจั จุบนั T+3)
เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY /
TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตํา่

สูง

ระดับความเสี่ยง: 5
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
มี (≤79%)

การป้ องกันความเสี่ยงต่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
1. หุน้ สามัญ 62.95%
2. หุน้ กูบ้ ริษทั 22.45%
3. พันธบัตรรัฐบาล 6.43%
4. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 3.95%
5. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสัน้
อายุไม่เกิน 1 ปี 3.06%
6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 1.16%
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

4.49

บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
4.45
หุน้ กูข้ องบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน)
3.69
ครัง้ ที่ 3/2558 ชุดที่ 1 กําหนดไถ่ถอน 2563
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
3.66
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
3.52
หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
source: ThaiBMA, The Stock Exchange of Thailand as of 28 February 2019
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
iBALANCED-R(%)
2
Information Ratio
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (%)
iBALANCED-C(%)
2
Information Ratio
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (%)
Benchmark (%)*
1

3
เดือน
-0.30
-2.67

6 เดือน

1ปี

-4.21
-2.46

-10.33
-2.59

6.56
0.11

ตัง้ แต่จดั ตัง้
1
กองทุน
6.04
4.67
0.21
-0.11

6.49

7.81

8.21

8.74

8.01

8.65

0.09
-2.02

-3.81
-2.13

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

-3.41
-2.10

6.34

7.64

n/a

n/a

n/a

7.56

1.23

-1.27

-2.86

6.31

5.41

5.41

1

3 ปี

1

5 ปี

1

% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปี ขน้ึ ไป
2
Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อ
เทียบกับความเสีย่ ง
*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : GovBond Index 17.50% + MTMCorpBBBup Index 17.50% +
SET TRI Index 65.00% (source: ThaiBMA , The Stock Exchange of Thailand as of
28 February 2019) เริม่ ใช้ตงั ้ แต่ 1 ส.ค. 2561 เป็ นต้นไป
ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% of NAV)
ค่าธรรมเนี ยมขาย
ไม่เกิน 1.07% (ปจั จุบนั 1.00%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(เรียกเก็บเฉพาะกรณีขายคืนปกติ)
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วย
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้
แล้ว
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)*
การจัดการ
ไม่เกิน 2.14% (ปจั จุบนั 1.8727%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 2.14% (ปจั จุบนั 1.8727%)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11% (ปจั จุบนั 0.0321%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 0.11% (ปจั จุบนั 0.0321%)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.54% (ปจั จุบนั 0.3210%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 0.54% (ปจั จุบนั 0.3210%)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 2.14% (ปจั จุบนั 0.0441%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 2.14% (ปจั จุบนั 0.0393%)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิน 3.21% (ปจั จุบนั 2.2699%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 3.21% (ปจั จุบนั 2.2651%)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
* ข้อมูล 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61 ; ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกก็ได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
• เอกสารฉบับนี้จดั ทําขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาํ ปรึกษาหรือคําแนะนําเกีย่ วกับการทําธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมรับหนังสือชีช้ วน โครงการ และข้อผูกพันได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี โทร 0-2686-9595 ตัง้ แต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.cimb-principal.co.th

Date 28 February 2019
Low

CIMB-Principal Balanced Income Fund
(CIMB-PRINCIPAL iBALANCED)

Foreign Investment Policy
Yes (≤79%)

Fund features

Fund Type
Inception Date
Capital fund size
Current Net Asset Value
Net Asset Value Per Unit

FX Hedging Policy
According to the discretion of fund
manager

Asset Allocation
Mixed Fund
6 September 2013
2,000 MTHB
276.35 MTHB

1. Common Stock 62.95%
2. Bond - Corporate – Listed 22.45%
3. Bond – Government 6.43%
4. Bond – BOT 3.95%
5. Bond-CB 3.06%
6. Savings account Bank – Invest 1.16%

CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R 12.8441 THB
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-C 12.8977 THB

Investment policy
The fund has a policy to invest in or hold equity instruments, debt
instruments, semi-debt instruments, capital funds, deposits and/or
securities or other assets both onshore and offshore or any other
investments and means of generating return as permitted or approved by
SEC. In terms of investment in equity instruments, the proportion of
investment will range from 0-100 percent of net asset value. The
proportion of investment according to such policy depends on the
decision of the fund manager as appropriate for the situation at each
moment to create a good return on investment and taking into account
the potential risks. In terms of debt instruments, the fund will invest in
debt instruments, financial instruments issued by the government sector,
state enterprises, financial institutions and /or private sectors that have
received credit ratings from credit rating agencies that have been
accepted by SEC with the Issue Rating or Issuer Rating in the
investment grade.
Related Risk
5. Interest Rate Risk
1. Business Risk
6. Country Risk
2. Credit Risk
7. Currency Risk
3. Market Risk
8. Derivatives
4. Liquidity Risk
Dividend Policy
None
Trustee
Standard Chartered Bank (Thai) PLC
Registrar
CIMB-Principal Asset Management Company
Limited
AIMC Category
Moderate Allocation
Purchase / Redemption
Subscription Period
Every business day from bank business
hours to 3.30 pm
Minimum Subscription
1,000 THB
iBALANCED –R
1 THB
iBALANCED –C
Redemption Period
Not more than 12 times/year
Auto redemption
The automatic redemption amount will be
iBALANCED-R
transferred to Unit holder account within 5
business days next to the date of calculation
of the redemption price of investment units.
Every business day from bank business
hours to 3.00 pm
Normal redemption
Minimum Redemption
Minimum Balance

High

Risk Level : 5

Not defined
Not defined

Top 5 Holdings
%of NAV

Securities
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD.

4.49

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

4.45

Bond - Corporate - Listed : FRASERS PROPERTY (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED : TICON208A

3.69

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

3.66

THE SIAM CEMENT PLC.

3.52

Remark : Data as of 28 February 2019. The investors can verify daily asset value
at www.cimb-principal.co.th

Fund Performance VS Benchmark

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Source: ThaiBMA , The Stock Exchange of Thailand as of 28 February 2019

iBALANCED-R(%)
2
Information Ratio
Standard Deviation (%)
iBALANCED-C(%)
2
Information Ratio
Standard Deviation (%)
Benchmark (%)*

1

3M

6M

-0.30
-2.67
6.49
0.09
-2.02
6.34
1.23

-4.21
-2.46
7.81
-3.81
-2.13
7.64
-1.27

Fund Performance
1Y1
3Y1
-10.33
-2.59
8.21
n/a
n/a
n/a
-2.86

6.56
0.11
8.74
n/a
n/a
n/a
6.31

5Y1
6.04
0.21
8.01
n/a
n/a
n/a
5.41

Since
Inception1
4.67
-0.11
8.65
-3.41
-2.10
7.56
5.41

The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark : GovBond Index 17.50% + MTMCorpBBBup Index 17.50% + SET TRI Index 65.00%
(source: ThaiBMA, The Stock Exchange of Thailand as of 28 February 2019) since August 1, 2018
onward, former benchmark was ZRR3M Index 20.00% + GovBond 10Yrs Index 15.00% + CorpBBBup
Index 15.00% + SET TRI Index 50.00% and linked by Geometric Linked method
Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
2

Date 28 February 2019
Purchase / Redemption (continue)
Redemption Policy

Within 5 business days (Currently T+3)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL
LHBANK/ KK/ TBANK

Fees Charged to Unitholder (% of NAV/Unit)*
Front-end fee
iBALANCED-R
Not more than 1.07% (Currently 1.00%)
Not more than 0.81% (Waived)
iBALANCED-C
Back-end fee
Not more than 1.07% (Waived)
iBALANCED-R
Not more than 0.81% (Waived)
iBALANCED-C
Switching Fee
According to the conditions of sale and
redemption of investment units
*Fee included Vat
Fees Charged to the Fund (% p.a.of NAV)*
Management Fee
iBALANCED-R
Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.8727%)
iBALANCED-C
Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.8727%)
Trustee Fee
iBALANCED-R
Not more than 0.11%p.a. (Currently 0.0321%)
iBALANCED-C
Not more than 0.11%p.a. (Currently 0.0321%)
Registrar Fee
iBALANCED-R
Not more than 0.54%p.a. (Currently 0.3210%)
iBALANCED-C
Not more than 0.54%p.a. (Currently 0.3210%)
Other Expense
iBALANCED-R
Not more than 2.14%p.a. (Currently 0.0441%)
iBALANCED-C
Not more than 2.14%p.a. (Currently 0.0393%)
Total Expense (TER)
iBALANCED-R
Not more than 3.21%p.a. (Currently 2.2699%)
iBALANCED-C
Not more than 3.21%p.a. (Currently 2.2651%)
*as of 1 Sep’17 – 31 Aug’18 ,Fee included Vat

• Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the initial investment.
Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of investors and investors accept the risk
that may arise from the investment.
• In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period that specified in
the prospectus.
• Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and when in doubt,
please contact the selling agent before investing.
• Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
• This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to purchase and/or
sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any transaction involving the investment
products of the companies mentioned herein.
Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays (except on public holidays) for a personal
investment consultation or any general investment queries.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited

44 CIMB THAI Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.cimb-principal.co.th
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