หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
Principal Global Silver Age Fund (PRINCIPAL GSA)
• เดิ ม กองทุ น ชื่ อ กองทุ น เปิ ดซี ไ อเอ็ ม บี -พริ น ซิ เพิ ล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ, CIMB - Principal Global Silver Age Fund (ชื่ อ ย่ อ : CIMB PRINCIPAL GSA) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิ ถนุ ายน 2562 เป็ นต้นไป
• กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ทิ ศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ
ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ โดยกองทุ นอาจลงทุน ในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่
ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่ งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงิ นคืนตา่ กว่า
เงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ที่ มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ ยง ทาให้ กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ ยงมากกว่า
กองทุน รวมอื่ นที่ ลงทุน ในหลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง เนื่ องจากใช้ เงิ น ลงทุ น ในจานวนที่ น้ อยกว่าจึงมี กาไร/ขาดทุ น สูงกว่าการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อ้างอิ งโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• เนื่ องจากกองทุ น นี้ เป็ นกองทุ น ที่ ลงทุ น ในต่ างประเทศ จึ งมี ค วามเสี่ ยงที่ ท างการของต่ างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด
วิ กฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผล้ ู งทุนไม่ได้รบั เงิ นคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ นลงทุน
เริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการลงทุนได้
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริ หารจัดการเชิ งรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนี มาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์
การลงทุ น การวิ เคราะห์ ห ลัก ทรัพ ย์ที่ ล งทุ น และปั จ จัย อื่ น ๆที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น ของผู้จ ดั การกองทุ น อาจท าให้ ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่ หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีราคา
ลดลง เนื่ องจากการวิ เคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิ จอุตสาหกรรม แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิ จ หรือนโยภายภาครัฐไม่เป็ นไปตามที่ ได้ประเมิ นไว้
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผลู้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่ กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่ กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สานั กงานก.ล.ต.กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน หน่ วยลงทุ น
ตามที่มีคาสังไว้
่
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนั งสื อชี้ ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมี ข้อสงสัยให้
สอบถามผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• การพิ จารณาร่างหนั งสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานั กงานได้รบั รองถึงความถูกต้ อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนัน้
• ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• บริ ษทั จัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จากัด เป็ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล
จากัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
รอบระยะเวลาบัญชีที่ 5 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ
ลักษณะพิเศษ
นโยบายการลงทุน

การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม
วันที่ จดทะเบียนกองทุน
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพิ นิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
(Principal Global Silver Age Fund, PRINCIPAL GSA)
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
กองทุ น เป็ นกองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น มีน โยบายการลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว CPR Invest – Global Silver Age (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รบั ประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ (ยา,
อุปกรณ์ การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) โดยเลือ กลงทุ นในหลักทรัพย์ท่ีมผี ลการดาเนิ นงานดี
(โดยเฉพาะในภูมภิ าคสหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญี่ป่ นุ , ฮ่องกง และออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พจิ ารณา
ปั จจัยพื้นฐานและการพิจารณาในเชิงคุณ ภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็
ตาม กองทุ นอาจลงทุ นกลุ่ม ประเทศเกิด ใหม่ไม่เกิน ร้อ ยละ 25 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุน โดย
กองทุ น บริห ารและจัด การโดย CPR ASSET MANAGEMENT กองทุ น จดทะเบี ย นจัด ตัง้ ในประเทศ
ลักเซมเบิรก์
กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
5,000 บาท
ไม่กาหนด
วันที่ 15 กันยายน 2558
วันที่ 6 ตุลาคม 2558

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง
เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอา้ งอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึง่ ส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : CPR Invest – Global Silver Age ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน CPR Invest – Global
Silver Age จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนในกลุ่มธุรกิจทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการเติบโตของ
กลุ่มประชากรวัยเกษียณทั ่วโลก ซึ่งจะเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุน้ ในกลุ่มธุรกิจทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณในประเทศใดประเทศหนึ่งได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสาร
ทุน ทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศทั ่วโลก กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนลงทุน
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : CPR Invest – Global Silver Age ซึ่ง เป็ นผู้บ ริห ารกองทุ น CPR Invest – Global
Silver Age ได้ม ีก ารวิเคราะห์ค วามเสี่ย งทางด้านปั จจัย พื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือ ง ค่ าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ ลงทุน
ไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ต ามราคาหรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มสี ภาพคล่องน้ อย ทัง้ นี้สภาพ
คล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยูก่ บั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : CPR Invest – Global Silver Age ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน CPR Invest – Global Silver
Age จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุล
เงินบาทเป็ นดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงิน
ต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจาก
การเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น เปิ ด พริน ซิเพิล โกลบอล ซิล เวอร์ เอจอาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า
(Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น จะลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าที่ม ีต ัวแปรเป็ นอัต ราแลกเปลี่ย น โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ลดความเสี่ย งเท่ านั ้น ทัง้ นี้ การป้ อ งกัน ความเสี่ย งดัง กล่ า ว อาจท าให้ ก องทุ น เสีย โอกาสที่ จ ะได้ร บั
ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม
กองทุ นยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญ ญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทา
ธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
กองทุ น มี ค วามเสี่ ย งของกองทุ น หลัก ที่ ล งทุ น สามารถดู รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ จากหนั งสื อ ชี้ ช วนส่ วนข้ อ มู ล
โครงการ
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั ่วไป และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
2,000 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด
• ผูท้ ส่ี ามารถรับความผันผวนที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทาให้
ขาดทุนได้
• ผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ ง
ของการลงทุนในต่างประเทศได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
• ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท ั ่วไป
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่ างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนอื่น
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ อ งกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อ งกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้น ได้จากการลงทุ นในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ม ิได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วาม
เสี่ยงมากกว่ากองทุ นรวมอื่นที่ลงทุ นในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่อ งจากใช้เงินลงทุ นในจานวนที่น้อ ยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ต้องการผลตอบแทนสู งและรับความเสีย่ งได้
สูงกว่าผูล้ งทุนทั ่วไป
• กองทุ นหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนี มาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ลี งทุน และปั จจัยอื่นๆที่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จดั การ
กองทุน อาจทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่กี องทุนจะลงทุน (Security selection risk)
ซึง่ มีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ท่ลี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
หรือนโยภายภาครัฐไม่เป็ นไปตามที่ได้ประเมินไว้
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

3

(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด ?
ไม่ม ี
เนื่องจากกองทุนหลักบริหารกองทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Thematic) ซึ่งเป็ นการบริหารแบบเฉพาะ จึงยังไม่มดี ชั นีเปรียบเทียบ
เป็ นการเฉพาะ ดังนัน้ กองทุนหลักจึงไม่สามารถกาหนดตัวชี้วดั ของกองทุนหลักได้ แต่อย่างไรก็ตามกองทุ นหลักจะใช้ดชั นี
MSCI World Net Total Return Index เป็ นดัชนีอ้างอิง (Reference Index) เพื่อเป็ นตัวชี้วดั ในการประเมินผล และเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานของกองทุ นหลัก ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทุ นหลักอาจเปลี่ยนแปลงดัชนี เปรียบเทียบตามความเหมาะสม โดยมิ
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 กันยายน 2558
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 การขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศกองทุนหลัก และ
วันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. เป็ นต้นไป โดยติดต่อได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทั ่วประเทศ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ โดยท่านสามารถสั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

4

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
บลจ.พรินซิ เพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซือ้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันท าการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา
15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ของกองทุ น หลัก และวัน ท าการของประเทศที่เกี่ย วข้อ งกับ การลงทุ น (ถ้ ามี) และวัน ท าการที่บ ริษ ัท จัด การไม่ ไ ด้ร บั
ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขายหน่ วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษทั จัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน และ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน คานวณราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษ ัท จัด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริต และสมเหตุ ส มผลว่ า เป็ นกรณี ท่ี เข้ า เหตุ โดยได้ ร ับ
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุ ท่ี ท าให้ ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ ร ับ ช าระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ที่ ล งทุ น ไว้ ต ามก าหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อ นก าหนดช าระเงิน ค่าขายคืน ได้ไม่เกิน 10 วัน ท าการนับ ตัง้ แต่ ว นั ท าการที่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น มีคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั ่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อ นก าหนดการชาระเงินค่าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และจัด ท ารายงานที่แ สดงเหตุ ผลของการเลื่อ น และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ (2) ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษ ัท จัด การอาจมอบหมายให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อ นกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น ในช่ วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. (ตามวัน/เวลาขายหน่ วย
ลงทุน)
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ระหว่างเวลาเริม่ ท าการถึง 15.00 น. (ตามวัน/เวลารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน)
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
บริษทั จัดการกองทุนมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่ วยลงทุนเป็ นข้อจากัด การถือหน่ วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดหุน้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั
จัดการ
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(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขาย
หน่ วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 3 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและ
จะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ขายหน่ วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รบั การจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
• ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
• บริษ ัท จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี ท่ีการถือ หน่ วยลงทุ นเกินข้อจ ากัดการถือ หน่ วยลงทุ นตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ อง
บริษทั จัดการ
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ว่ นกากับและดูแลการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-686-9500 หรือ 02-686-9508 หรือ 02-686-9513 หรือทางโทรสาร 02-657-3166
• ผูด้ แู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 หรือทางโทรสาร 02-470-1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่ม ี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป)
•
•
•
•
•
•
•

นาย ชอง วี ยี
ประธานกรรมการ
นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
กรรมการ
นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
กรรมการ
นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา กรรมการ
นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณจุมพล สายมาลา
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) รายชื่อผู้บริหาร (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 เป็ นต้นไป)
•
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
คุณโช ซู ฮุน, CPA
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
คุณวนิดา ดวงพัตรา
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 57 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 76,936,790,378.58 บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
คุณวศิน ปริธญ
ั , CFA
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณธนา เชนะกุล, CFA
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
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(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณวิ น พรหมแพทย์, CFA

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543 - 2545
พ.ศ. 2537 - 2541
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2544

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหริมทรัพทย์, สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานบริหารความเสีย่ ง, สานักงานประกันสังคม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์การลงทุน, สานักงานประกันสังคม
Summer Associated (ปั จจุบนั คือ AJF)

• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
• คุณประพจน์ อ้วนเจริ ญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - 2552
พ.ศ. 2540 - 2544

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2561 - 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2560 - 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
พ.ศ. 2555 - 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
พ.ศ. 2553 - 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. 2552 - 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - 2547
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนด้วย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
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ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากกองทุน
รวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณ
การได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าธรรมเนียมจัดตัง้ กองทุน
o ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
1 ต.ค. 2561 –
1 ต.ค. 2560 –
1 ต.ค. 2559 –
อัตราตามที่ระบุไว้ใน
30
ก.ย.
2562
30
ก.ย.
2561
30 ก.ย. 2560
โครงการ
เก็บจริ ง*,**
เก็บจริ ง*,**
เก็บจริ ง*,**
ไม่เกินร้อยละ 5.35

1.9794

2.0123

1.9937

ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 3.09
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

1.6051
0.0319
0.3210
0.0214
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.0101
0.0104
0.0009

1.6052
0.0321
0.3210
0.0540
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.0101
0.0069
0.0003

1.6039
0.0321
0.3208
0.0379
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.0111
0.0064
0.0004

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
0.0367

ไม่ม ี
0.02

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้
นายทะเบียนดาเนินการใดๆให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
•
•

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
เก็บจริ ง
ไม่เกินร้อยละ 1.61
1.50
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ตามเงือ่ นไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วย
ตามเงือ่ นไขการขาย และรับซื้อคืน
ลงทุน
หน่วยลงทุน
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 7.16
Portfolio Duration : -

• กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -20.60

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่ วยลงทุน*2 / ประเทศลักเซมเบิรก์
287,162,422.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
9,706,618.91
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
181,884.34
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
576,553.10
หนี้สนิ อื่น
(5,073,979.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
292,553,498.44
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย
หมายเหตุ :
้ ค้างรับแล้ว
*2 หน่ วยลงทุนกองทุน CPRGST3 LX
รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่ม ี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่ม ี (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
9,888,503.25
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่ม ี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
- ไม่ม ี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว
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98.16
3.32
0.06
0.20
(1.73)
100.00

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 3.38
- ไม่มี - ไม่มี -
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ประเภท

1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร
3 เงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ
4 เงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
จานวนเงิน
วันครบ
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
ต้น/
กาหนด
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ มูลค่าหน้าตั ๋ว
หลัง
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
AA
9,696,154.63
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
AA
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
AA
181,574.87
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

-

-

AA

-

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
9,700,417.27
6,201.64
181,586.18
298.16

มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ
แล้ว
*1

หมายเหตุ :

ผลการดาเนิ นการของกองทุนรวม

ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล
ซิลเวอร์ เอจ
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวัน
เริ่มโครงการ
(6 ต.ค 58)

3 เดือน
(28 มิ .ย. 62)

6 เดือน
(29 มี.ค. 62)

1 ปี
(28 ก.ย. 61)

3 ปี
(30 ก.ย. 59)

10.8503*

10.9899

10.8789

12.0359

10.0805

2.07%

-1.27%

-0.26%

-9.80%

2.48%

4.98%

0.23%

0.69%

-3.65%

5.77%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ปัจจุบนั คือดัชนี M1WO Index 100.00% (แปลงเป็ นสกุลบาท)
* NAV ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
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ภาคผนวก
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน
ประเภท
อายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน
จดทะเบียนประเทศ
สกุลเงินของกองทุน
วันทาการซือ้ ขาย
บริษทั จัดการ
Trustee
นโยบายการลงทุน

การจ่ายเงินปั นผล
ค่าธรรมเนี ยม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซือ้
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

: CPR Invest – Global Silver Age
: กองทุนรวมตราสารทุน
: ไม่กาหนด
: 29 กันยายน 2558
: ลักเซมเบิรก์
: USD
: ทุกวันทาการของธนาคารในลักเซมเบิรก์ หรือตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตกลง
: CPR ASSET MANAGEMENT
: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
: กองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในตราสารทุ น อย่า งน้ อ ยร้อ ยละ 75 ของมูล ค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิข อง
กองทุ น เพื่อ สร้างผลตอบแทนจากกลุ่ม ธุรกิจที่ได้รบั ประโยชน์ จากการเติบ โตของกลุ่ม
ประชากรวัยเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) โดยเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลการดาเนินงานดี (โดยเฉพาะในภูมภิ าคสหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป,
ประเทศญี่ ป่ ุ น, ฮ่ อ งกง และออสเตรเลีย ) ตามเกณฑ์ พิจ ารณาปั จ จัย พื้น ฐานและการ
พิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม
กองทุ น อาจลงทุ น กลุ่ ม ประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อ ยละ 25 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุท ธิของ
กองทุ น เนื่องจากกองทุนลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ได้รบั ประโยชน์ จากการเติบโตของ
กลุ่มประชากรวัยเกษียณ ไม่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทัง้ หมดตามดัชนีเปรียบเทียบ ดังนัน้ ที่
ได้ผลการดาเนินงานของกองทุนอาจแตกต่างจากดัชนีเปรียบเทียบในบางขณะกองทุนอาจ
ลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management และอาจลงทุ น ในสัญ ญ าซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
: ไม่ม ี
: ไม่เกิน 5% (ยกเว้น)
: ไม่ม ี
: ไม่เกิน 0.60% ต่อปี
: การสั ่งซือ้ ครัง้ แรก 10,000 shares
: การสั ่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 1,000 shares
: MSCI World Net Total Return Index

เนื่องจากกองทุนหลักบริหารกองทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Thematic) ซึ่งเป็ นการบริหารแบบเฉพาะ จึงยังไม่ มดี ชั นีเปรียบเทียบเป็ น
การเฉพาะ ดังนัน้ กองทุนหลักจึงไม่สามารถกาหนดตัวชี้วดั ของกองทุนหลัก ได้ แต่อย่างไรก็ตามกองทุนหลักจะใช้ดชั นี MSCI World
(Net Dividends Reinvested) เป็ นดัช นี อ้ า งอิง (Reference Index) เพื่อ เป็ นตัว ชี้ว ดั ในการประเมิน ผล และเปรีย บเที ย บผลการ
ดาเนินงานของกองทุนหลัก ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทุนหลักอาจเปลี่ยนแปลงดัชนีเปรียบเทียบตามความเหมาะสม โดยมิจาเป็ นต้องแจ้งให้
ผูถ้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า
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กองทุน CPR Invest – Global Silver Age ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั ่วไป (retail fund) และ
เป็ นกองทุ น ที่ จ ัด ตั ง้ ตามระเบี ย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญ ของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund)
รายละเอียดของกองทุ น CPR Invest – Global Silver Age แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่าน
สามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี Website: www.cpr-am.lu/retail/product/view/LU1584064890
*ตัง้ แต่ จ ัด ตัง้ กองทุ น จนถึ ง วัน ที่ 25 ก.ค.2560 ลงทุ น ในกองทุ น หลัก Amundi HK-Global Ageing Planet Opportunities Fund
*ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ก.ค. 2560 เป็ นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก CPR Invest – Global Silver Age
ผลการดาเนิ นการย้อนหลังของกองทุนหลัก

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
Source : Fund Fact Sheet of Master Fund, data as of 30 September 2019

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ
(ประจาปี 2562)
(TH, US, HK, LUX, FR)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 21 มกราคม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์
วันที่ 5 เมษายน
วันที่ 8 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 16 เมษายน
วันที่ 19 เมษายน
วันที่ 22 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม
วันที่ 9 พฤษภาคม
วันที่ 13 พฤษภาคม
วันที่ 20 พฤษภาคม
วันที่ 27 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 7 มิถุนายน
วันที่ 10 มิถุนายน
วันที่ 1 กรกฎาคม
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 16 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 15 สิงหาคม
วันที่ 26 สิงหาคม
วันที่ 2 กันยายน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรั ่งเศส และ
ลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรั ่งเศส และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ ฝรั ่งเศส และฮ่องกง
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ ฝรั ่งเศส และฮ่องกง
วันพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
วันหยุดทาการของประเทศฝรั ่งเศส
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และฝรั ่งเศส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และฝรั ่งเศส
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และฝรั ่งเศส
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ
(ประจาปี 2562)
(TH, US, HK, LUX, FR)
-ต่อวันที่ 1 ตุลาคม
วันที่ 7 ตุลาคม
วันที่ 14 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 1 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 28 พฤศจิกายน
วันที่ 29 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดทาการของประเทศฮ่องกง
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ และฝรั ่งเศส
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และฝรั ่งเศส
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรั ่งเศส และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ฝรั ่งเศส และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ ฝรั ่งเศส และฮ่องกง
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์ ฝรั ่งเศส และฮ่องกง
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

19

➢ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ เป็ นนิ ติ บุค คลแยกต่ างหากจากบริ ษัท จัดการ ดังนั ้น บริ ษัท หลักทรัพ ย์
จัดการกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ซิ ลเวอร์
เอจ ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ซิ ลเวอร์ เอจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผล
การดาเนิ นงานของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน รวมนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิ นของผู้
ลงทุนเอง
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
➢ บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทั จัดการ
ได้ที่บริษทั จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่ อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริ ษัท จัดการอนุ ญ าตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ อ งปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่ างๆ ที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่ บริ ษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
➢ ผู้ลงทุ นสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการดาเนิ นการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้ ที่ ท าการของบริ ษัท
จัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด ที่ อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ชั ้น 16 ถ น น ห ลั ง ส วน แ ข วงลุ ม พิ นี เข ต ป ทุ ม วั น ก รุ ง เท พ ฯ 10330 โท รศั พ ท์ : 0-2686-9500 ห รื อ 0-2686-9595
www.principal.th
➢ บริ ษัท จัดการและ/ หรือ ผู้ส นั บสนุ นการขายและรับซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นที่ บริ ษัท จัดการแต่ งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้ อ มูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้
ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริ ษทั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client:
KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้ าที่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริ ษัท จัดการและหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายและรับ ซื้อ คื น หน่ วยลงทุ น ทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ข องกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การฟอกเงิ นดังกล่ าว บริ ษัท จัด การและหรือผู้สนั บ สนุ น การขายและรับ ซื้อ คื น หน่ วยลงทุ น จาเป็ นต้ อ ง
ดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้ บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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