
 
 
 
 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ, CIMB - Principal Global Silver Age Fund (ช่ือย่อ : CIMB -
PRINCIPAL GSA) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนอ่ืน 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่
ละขณะขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอ่ืนท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกลยทุธ์
การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรพัย์ท่ีลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีราคา
ลดลง เน่ืองจากการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภายภาครฐัไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ี 5 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 
Principal Global Silver Age Fund (PRINCIPAL GSA) 
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 ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 
(Principal Global Silver Age Fund, PRINCIPAL GSA)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว CPR Invest – Global Silver Age (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลกัมวีตัถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนจากกลุ่มธรุกจิที่ไดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษยีณ (ยา , 
อุปกรณ์การแพทย์, การให้บรกิารทางการเงนิ ฯลฯ) โดยเลือกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มผีลการด าเนินงานด ี
(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญี่ปุ่ น, ฮ่องกง และออสเตรเลยี) ตามเกณฑพ์จิารณา
ปัจจยัพื้นฐานและการพิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน โดย
กองทุนบริหารและจัดการโดย CPR ASSET MANAGEMENT กองทุนจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศ
ลกัเซมเบริก์ 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้ 
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่15 กนัยายน 2558 

วนัท่ีจดทะเบยีนกองทุน 
 

วนัที ่6 ตุลาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง 
เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ซึง่สง่ผลใหร้าคาของตราสารต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : CPR Invest – Global Silver Age ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน CPR Invest – Global 
Silver Age จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในกลุ่มธรุกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของ
กลุ่มประชากรวยัเกษยีณทัว่โลก ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ในกลุ่มธรุกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์
จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษยีณในประเทศใดประเทศหน่ึงได ้ 

2. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสาร
ทุน ทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศทัว่โลก กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน 
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ที่
กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : CPR Invest – Global Silver Age ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CPR Invest – Global 
Silver Age ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุน  
 ไว้ได้ หรอืขายตราสารไดแ้ต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที่ก าหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารที่มสีภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพ 
 คล่องของตราสารอาจจะขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง : CPR Invest – Global Silver Age ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน CPR Invest – Global Silver   
 Age จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุล
เงนิบาทเป็นดอลลารส์หรฐั จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิ
ต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจาก
การเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยจะใช้การวเิคราะห์
ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

5. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน 
(Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มท าใหส้นิทรพัยม์ี
ความผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั ้น ทัง้น้ี การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบั
ผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม 
กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวกองทุนจะท า
ธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

6. กองทุนมีความเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ 
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

2,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

•    ผูท้ีส่ามารถรบัความผนัผวนที่กองทุนหลกัไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูคา่ทีล่งทุนและท าให้ 
ขาดทุนได ้

•    ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่ง
ของการลงทุนในต่างประเทศได ้ 

•    บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษี 
•    ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนอื่น 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิไดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุนรวมน้ีมคีวาม
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมีก าไร/
ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งได้
สงูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผู้จดัการ
กองทุน อาจท าใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) 
ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ 
หรอืนโยภายภาครฐัไมเ่ป็นไปตามที่ไดป้ระเมนิไว ้

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 
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 (6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน 
 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด ?  

ไมม่ ี

เน่ืองจากกองทุนหลกับรหิารกองทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Thematic) ซึ่งเป็นการบรหิารแบบเฉพาะ จงึยงัไม่มดีชันีเปรยีบเทยีบ
เป็นการเฉพาะ ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึไม่สามารถก าหนดตวัชี้วดัของกองทุนหลกัได้ แต่อย่างไรก็ตามกองทุนหลกัจะใช้ดชันี 
MSCI World Net Total Return Index เป็นดชันีอ้างองิ (Reference Index) เพื่อเป็นตวัชี้วดัในการประเมินผล และเปรยีบเทียบ
ผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั ทัง้น้ี ผู้จดัการกองทุนหลกัอาจเปลี่ยนแปลงดชันีเปรยีบเทียบตามความเหมาะสม โดยมิ
จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า 

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่30 กนัยายน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2558 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  
(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศกองทุนหลกั และ
วนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. เป็นตน้ไป โดยตดิต่อไดท้ี่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 
ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา 
15.00 น. 
บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ไ ด้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 
หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่ เข้าเหตุ  โดยได้ร ับ            

ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ต ามก าหนดเวลาปกต ิ            

ซึง่เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน  10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืน    
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว       
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  
• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง  15.30 น. (ตามวนั/เวลาขายหน่วย
ลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง  15.00 น. (ตามวนั/เวลารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน)  

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
บรษิทัจดัการกองทุนมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จ ากดั การถอืหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหุน้วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ 
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(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายใน 3 วนัท าการ 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถ
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ
จะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัช้า 

  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบั

แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 

ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไมน่ับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์02-686-9500 หรอื 02-686-9508 หรอื 02-686-9513 หรอืทางโทรสาร 02-657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท ์02-470-5920 หรอืทางโทรสาร 02-470-1996 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ไมม่ ี
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   ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

       (2)   รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนิดา ดวงพตัรา              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

        (3)   จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

        (4)   มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 76,936,790,378.58 บาท 

  (5)   คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน  
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(6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 - 2545              ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541              ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558  หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555  หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548              หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2545 - 2546  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544   Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  
      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)  

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2555       ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคารด์ฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 
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ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : รอ้ยละ 7.16 

• Portfolio Duration : - 

• กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสงูสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน (Maximum Drawdown) : รอ้ยละ -20.60 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 ต.ค. 2561 – 
30 ก.ย. 2562  

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 ต.ค. 2559 – 
30 ก.ย. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 1.9794 2.0123 1.9937 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61  1.6051 1.6052 1.6039 
o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.0319 0.0321 0.0321 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54  0.3210 0.3210 0.3208 

2.    ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 0.0214 0.0540 0.0379 
o ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0101 0.0101 0.0111 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0104 0.0069 0.0064 
o ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0009 0.0003 0.0004 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
0.0367 

 
 

ไมม่ ี
0.02 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.50 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 
ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใดๆใหเ้ป็นกรณพีเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศลกัเซมเบริก์ 287,162,422.08  98.16 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 เงนิฝากธนาคาร  9,706,618.91  3.32 

 เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ 181,884.34  0.06 
อ่ืน ๆ          

 ทรพัยส์นิอื่น  576,553.10  0.20 

 หน้ีสนิอื่น  (5,073,979.99)  (1.73) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   292,553,498.44  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน CPRGST3 LX 
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 9,888,503.25 3.38 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิ
ตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA 9,696,154.63 9,700,417.27 
2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA - 6,201.64 
3 เงนิฝากเงนิตรา

ต่างประเทศ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA 181,574.87 181,586.18 

4 เงนิฝากเงนิตรา
ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA - 298.16 

 หมายเหตุ : 

*1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบั
แลว้     

 
 

ผลการด าเนินการของกองทุนรวม 
 
 

 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

               - เกณฑม์าตรฐานทีใ่ช้ปัจจบุนัคอืดชันี M1WO Index 100.00% (แปลงเป็นสกุลบาท)          
               * NAV ณ วนัที ่30 ก.ย. 2562 
   
     

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2562 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(6 ต.ค 58) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (รอ้ยละต่อปี) 

3 เดือน 
(28 มิ.ย. 62) 

6 เดือน 
(29 มี.ค. 62) 

1 ปี 
(28 ก.ย. 61) 

3 ปี 
(30 ก.ย. 59) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 10.8503* 10.9899 10.8789 12.0359 10.0805 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล 
ซลิเวอร ์เอจ 

2.07% -1.27% -0.26% -9.80% 2.48% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 4.98% 0.23% 0.69% -3.65% 5.77% 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
รายละเอียดกองทุนหลกั 
ชื่อกองทุน    : CPR Invest – Global Silver Age 
ประเภท     : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ     : ไมก่ าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน     : 29 กนัยายน 2558  
จดทะเบยีนประเทศ    : ลกัเซมเบริก์ 
สกุลเงนิของกองทุน    : USD 
วนัท าการซือ้ขาย     : ทุกวนัท าการของธนาคารในลกัเซมเบริก์ หรอืตามทีผู่จ้ดัการกองทุนและผูด้แูล   

  ผลประโยชน์ตกลง  
บรษิทัจดัการ      : CPR ASSET MANAGEMENT 
Trustee    : CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
นโยบายการลงทุน               : กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ

กองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจที่ได้รบัประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่ม
ประชากรวยัเกษยีณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การใหบ้รกิารทางการเงนิ ฯลฯ)  โดยเลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ผีลการด าเนินงานด ี(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ, แคนาดา, ยโุรป, 
ประเทศญี่ปุ่ น, ฮ่องกง และออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและการ
พจิารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม 
กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน เน่ืองจากกองทุนลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ได้รบัประโยชน์จากการเติบโตของ
กลุ่มประชากรวยัเกษียณ ไม่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทัง้หมดตามดชันีเปรยีบเทียบ ดงันัน้ที่
ไดผ้ลการด าเนินงานของกองทุนอาจแตกต่างจากดชันีเปรยีบเทยีบในบางขณะกองทุนอาจ
ลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management และอาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลย
พนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

การจา่ยเงนิปันผล    : ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียม  
คา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 5% (ยกเวน้) 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
คา่ธรรมเนียมการจดัการ    : ไมเ่กนิ 0.60% ต่อปี 
มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้      : การสัง่ซือ้ครัง้แรก 10,000 shares   
   : การสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000 shares 
ตวัชีว้ดั (Benchmark)     : MSCI World Net Total Return Index 

เน่ืองจากกองทุนหลกับรหิารกองทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Thematic) ซึ่งเป็นการบรหิารแบบเฉพาะ จงึยงัไม่มดีชันีเปรยีบเทียบเป็น
การเฉพาะ ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึไม่สามารถก าหนดตวัชี้วดัของกองทุนหลกัได ้แต่อย่างไรกต็ามกองทุนหลกัจะใช้ดชันี MSCI World 
(Net Dividends Reinvested) เป็นดัชนีอ้างอิง (Reference Index) เพื่อเป็นตัวชี้วดัในการประเมินผล และเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหลกั ทัง้น้ี ผูจ้ดัการกองทุนหลกัอาจเปลี่ยนแปลงดชันีเปรยีบเทยีบตามความเหมาะสม โดยมจิ าเป็นต้องแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้า 
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กองทุน CPR Invest – Global Silver Age ที่จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) และ
เป็นกองทุนที่ จ ัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(Hedge Fund) 
รายละเอียดของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่าน
สามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่Website: www.cpr-am.lu/retail/product/view/LU1584064890 

*ตัง้แต่จ ัดตัง้กองทุนจนถึงวันที่  25 ก.ค.2560 ลงทุนในกองทุนหลัก Amundi HK-Global Ageing Planet Opportunities Fund 
*ตัง้แต่วนัที ่26 ก.ค. 2560 เป็นตน้ไปลงทุนในกองทุนหลกั CPR Invest – Global Silver Age 

ผลการด าเนินการย้อนหลงัของกองทุนหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
   Source : Fund Fact Sheet of Master Fund, data as of 30 September 2019 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, HK, LUX, FR) 

 
วนัที ่1 มกราคม  วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และ

ลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฝรัง่เศส 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่7 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, HK, LUX, FR) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฝรัง่เศส 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง ฝรัง่เศส และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 

   วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ฝรัง่เศส และฮ่องกง 
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   รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 

 
 
 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันั้น บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์
เอจ  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผล
การด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการ
ได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัท
จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัท
จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ี
ได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
ชั ้น 16 ถนนหลังสวน  แขวงลุม พิ นี  เขตปทุ มวัน  ก รุงเทพฯ 10330 โท รศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทั
จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 
 


