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กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมัเพื่อการเล้ียงชีพ 
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual Fund (CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF) 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี, กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
และมกีารกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
(Specific Fund) 

ได้รบัอนุมติัจดัตัง้กองทุนรวมโดย 
ส านกังาน ก.ล.ต. 
วนัจดทะเบยีน 20 ธนัวาคม 2555 

ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงใน
ข้อมูลท่ีใช้เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

Fund of Property Fund 

ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั บริษทัจดัการอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ ส านกังาน ก.ล.ต. 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกนั หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ 

ไม่ม ี

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ช่ือผู้ประกนั ไม่ม ี

ความถ่ีในการเปิดซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ จ านวนเงินลงทุนของโครงการ 
1,000 ลา้นบาท 
ปจัจุบนั 125.40 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ไม่เกนิ 4.50% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
( ปจัจุบนั 2.89% ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

 
 

     
 
 

 
นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน 
กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ได้
ทัง้ในและต่างประเทศ 

 
 ผูท้ี่มเีงนิได้ แต่ยงัไม่ได้ใชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุด 5 

แสนบาท) หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไม่เตม็ที่ 
 ผูท้ีต่อ้งการน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหย่อนภาษ ีและ ต้องการลงทุนใน

หุน้ 
 ผูท้ีต่อ้งการลงทุนต่อเนื่องเตรยีมไวส้ าหรบัหลงัเลกิท างานหรอืเกษยีณ 
 ผู้ลงทุนทัว่ไป ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ใน และต่างประเทศ  

กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 
มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 การเปลีย่นแปลงของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ ที่กองทุนเขา้ไปลงทุน

ซึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเหตุอื่นๆที่ท าให้ทรพัย์สินดงักล่าวไม่
สามารถหารายไดไ้ด ้

 ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยท์ีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 
 ในกรณีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ 

  ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ (Property 
Sector Fund): ม/ี กองทุนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเพยีงหมวดเดยีวจงึมีความเสยีง
มากกวา่กระจายการลงทุนในหลายๆหมวด 

  ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : ม/ี ในกรณีตราสารที่ลงทุนมคีวามผนัผวนตาม
สภาวะตลาด โดย กองทุนจะกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่ง 

 ความเสี่ยงทางธุรกจิ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้
ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : ม/ี ในกรณีผูอ้อกตราสารไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น /
ดอกเบี้ยได ้โดย บลจ.จะวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลกระทบก่อนการลงทุน  

  ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ม/ี ในกรณีไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนได้
ตามราคาหรือระยะเวลาที่ก าหนด โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
เพยีงพอ เพื่อลดความเสีย่ง  

  ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk): มี/ กองทุนสามารถลงทุนได้ใน
ต่างประเทศบางส่วน โดย บลจ.จะวเิคราะห์ปจัจยัต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสยีงใน
ส่วนนี้ 

  ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : ไม่แน่/ กองทุนจะป้องกนัความเสี่ยง
ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดย บลจ.จะวเิคราะห์ปจัจยัปจัจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ลดความเสยีงในส่วนนี้ 

 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัในการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : ม/ี กรณีที
รฐับาลของประเทศทีล่งทุนไม่อนุญาตใหน้ าเงนิออกนอกประเทศ 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ค าเตือนท่ีส าคญั  
 บรษิทัจดัการอาจใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งอตัรา

แลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) โดยอาจพจิารณาปรบัเปลีย่นอตัราส่วนตามดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุนในแต่ละชว่งเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ไดป้้องกนัความเสีย่งดา้น
อตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือ
ไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

 ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุน
รวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

 
 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส าคญั 

ต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม 

กองทุนรวม 
ตลาดเงินท่ีลงทุน 
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงินท่ีลงทุน 
ในต่างประเทศ
บางส่วน 

กองทุนรวม
พนัธบตัรรฐับาล 

กองทุนรวม 
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวม 
หมวด
อตุสาหกรรม 

กองทุนรวมท่ี 
ลงทุนในทรพัยสิ์น
ทางเลือก 

CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF 

ความเส่ียงต า่/มีความซบัซ้อนต า่                                           ความเส่ียงสงู/มีความซบัซ้อนสูง 

ขอ้มลูสรปุนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนงัสอืชีช้วน ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรปุเกีย่วกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเสีย่ง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทนุ ดงันัน้ ผูล้งทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูใน
รายละเอยีดจากหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็กอ่นการตดัสนิใจลงทนุ ซึง่สามารถขอไดจ้ากผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการกองทนุรวม หรอือาจศกึษาขอ้มลูไดจ้ากหนงัสอืชีช้วนทีบ่รษิทั
จดัการกองทนุรวมยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ไดท้ี ่Website ของส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ หากผูล้งทนุมขีอ้สงสยัควรสอบถามผูแ้นะน าการลงทนุใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจซือ้หน่วยลงทนุ โดย
ควรลงทนุเมื่อเหน็ว่า การลงทนุในกองทนุรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทนุของตน และยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได้ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
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สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทุน  

(1) สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 

 

(2)   ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ: เป็นข้อมูล ณ วนัท่ี  30 กนัยายน  2559 ทัง้น้ี 

     ผู้ลงทุนสามารถดขู้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี www.cimb-principal.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Unit Trust - Real Estate - Domestic = 80.12 

2.บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ - ลงทุน = 12.69 

3.Infrastructure Fund = 5.24 

4.หุน้สามญั = 1.95 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 

 

 
 
 กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient 

Portfolio Management) จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 
 มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) เพยีง

หมวดเดยีว จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสงูกวา่กองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีาร
กระจายหลายอุตสาหกรรม 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุน   ใหก้บั/หรอืเพื่อประโยชน์กบัพลเมอืง 
และ/หรอืนิตบุิคคล ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

ค าเตือนท่ีส าคญั (ต่อ) ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั (ต่อ) 

  ความเสีย่งจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ม/ี สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าบางประเภทอาจผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน หากสถานการณ์
ตลาดผดิไปจากทีค่าดการณ์ 

  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note Risk) ; ม/ี ในกรณีทีค่าดการณ์ทศิทางหลกัทรพัย์หรอืตวัแปร
อา้งองิผดิพลาด 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

 ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตัง้แต่จดัตัง้

กองทุน1 
CIMB-PRINCIPAL 
iPROPRMF (%) 4.52 9.58 27.87 15.19 8.86 

Benchmark (%) 2.76 5.20 16.54 6.13 3.21 

Information Ratio2 
1.67 1.96 2.45 1.59 0.97 

ความผนัผวนของผลการ
ด าเนินงาน (%) 4.45 7.40 6.58 5.38 6.84 

1 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทนุจดัตัง้มาแลว้ 1 ปีขึน้ไป 

2  Information Ratio:  แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการสรา้งผลตอบแทนเมือ่ 
เทยีบกบัความเสีย่ง 
*เกณฑม์าตรฐานทีใ่ช ้: SETPFUND Index 100.00%  
(source: Bloomberg as of 30 September 2016) 
*ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ข้อมูลการซ้ือขาย/หน่วยลงทุน 

 การซ้ือหน่วยลงทุน  
- วนัท าการซือ้                 ทุกวนัท าการ  
                                 ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:30 น. 
- มลูคา่ขัน้ต ่าของการซือ้     5,000 บาท 

 การขายคืนหน่วยลงทุน  
- วนัท าการขายคนื             ทุกวนัท าการแรกของสปัดาห ์ 
                                    ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการถงึเวลา 15:00 น.  

โดยผูถ้อืหน่วยจะตอ้งแจง้ความจ านงและสง่ค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท า
การ 

- รบัเงนิคา่ขายคนื              ภายใน 5 วนัท าการ (ปจัจุบนั T+5) 

เฉพาะบญัชธีนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / 
BAY /TMB / BBL 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรพัยสิ์นรายวนัได้ท่ี  
- Website: www.cimb-principal.co.th 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั 0-2686-9500 หรอื  
  0-2686-9595  
- ตวัแทนเสนอขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแตง่ตัง้ 

 

 คุณวนิ  พรหมแพทย ์ วนัทีเ่ร ิม่บรหิาร   1  กนัยายน 2558 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ วนัทีเ่ร ิม่บรหิาร   23  กรกฎาคม 2553 
 คุณวรวทิย ์วริยิะฉตัร             วนัทีเ่ร ิม่บรหิาร  15  กนัยายน 2558 
 คุณสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ์        วนัทีเ่ร ิม่บรหิาร   15 กนัยายน 2558 
 คุณดาราวรรณ ประกายทพิย ์  วนัทีเ่ร ิม่บรหิาร   16 พฤษภาคม 2559 
 คุณภควตั เมธไีตรรตัน์           วนัทีเ่ร ิม่บรหิาร   16 พฤษภาคม 2559 
 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* (% ต่อปีของ NAV) 
    การจดัการ  ไมเ่กนิ 2.00% (ปจัจบุนั 1.50%) 
       ผูด้แูลผลประโยชน์  ไมเ่กนิ 0.10% (ปจัจบุนั 0.03%) 
       นายทะเบยีน  ไมเ่กนิ 0.50% (ปจัจบุนั 0.50%) 
       คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ   ตามทีจ่า่ยจรงิ    
       รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  ไมเ่กนิ 4.50% (ปจัจบุนั 2.89%) 
      *คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆจะบวกดว้ยภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิหรอืภาษอีื่นใด   
       ในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 คา่ธรรมเนียมขาย                                   ไมเ่กนิ 1.00% (ยกเวน้) 
 คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื                        ไมเ่กนิ 1.00% (ยกเวน้) 
 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน    
- กรณเีป็นกองทุนเปิดปลายทาง                 อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียม                                                

การขายหน่วยลงทุน 
- กรณเีป็นกองทุนเปิดตน้ทาง                   อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียม 
                                   การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

       *คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดร้บั  
        ดงันัน้ ผูล้งทนุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ 

 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก % ของ NAV 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ เทสโก ้โลตสั รเีทล  15.23 

C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND  13.21 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท  13.04 

เงนิฝากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 12.69 

กองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แอล เอช ชอ้ปป้ิง 
เซน็เตอร ์ 

7.41 

ตราสารทุน 5 อนัดบัแรกตามผูอ้อกตราสาร %ของNAV 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ เทสโก ้โลตสั รเีทล  15.23 

C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND  13.21 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท  13.04 

กองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แอล เอช ชอ้ป
ป้ิง เซน็เตอร ์ 

7.41 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ควอลติี ้เฮา้ส ์ 5.21 

กลุ่มธรุกิจหลกัทรพัย ์5 อนัดบัแรกแยกตามกลุ่มอตุสาหกรรม % ของ NAV 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์

55.87 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 24.51 

ธนาคาร 12.69 

UNIT TRUST 5.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 1.93 
 

 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 
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  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 
 ในสถานการณ์ไม่ปกต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุน หรอือาจไดร้บัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 
 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิหรอืผลการด าเนินงานของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
การพจิารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนั
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมได้สอบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 แล้วด้วยความระมดัระวงัใน
ฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม และขอรบัรองว่าข้อมูลดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคญัผิด 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอม็บ-ีพรินซิเพิล จ ากดั 
ทีอ่ยู ่   : ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน  

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์    : 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
Website     :  www.cimb-principal.co.th 
ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ,รบัหนงัสอืชีช้วนโครงการ,ขอ้ผกูพนัและคูม่อื
ภาษไีดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

ข้อมลูเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกนั ภายใต้ข้อก าหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
 
 
 
 

Return 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

http://www.cimb-principal.co.th/

