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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียวคือ CPR Invest – Global Silver Age โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(Feeder Fund) กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการเติบโต
ของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลการ
ดําเนินงานดี (โดยเฉพาะในภูมภิ าคสหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญีป่ นุ่ , ฮ่องกง และออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พจิ ารณา
ปจั จัยพืน้ ฐานและการพิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจ
ลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย CPR ASSET MANAGEMENT
กองทุนจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบิรก์ บริษทั จัดการจะส่งคําสังซื
่ อ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศ
ลักเซมเบิรก์ เพื่อซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นการส่งคําสังซื
่ อ้ ขาย จาก
ประเทศลักเซมเบิรก์ เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทาง
ปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว
ทัง้ นี้ ในเบือ้ งต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลีย่ นเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษทั จัดการจึงขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่ นแปลงสกุลเงินซือ้ ขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
โดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศลงทุน
ในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี น่ื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่
ั ยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปจจั
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับ
กองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูท้ ส่ี ามารถรับความผันผวนทีก่ องทุนหลักไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทําให้
ขาดทุนได้
- ผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งของ
การลงทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
- ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทน ในจํานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กําไร
จากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปจั จัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้
อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนอื่น
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
- การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
้
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเปาหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปจั จัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจทําให้ไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่ มีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ท่ี
ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภายภาครัฐไม่เป็ นไป
ตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(SD)
<5%
ตํ่า

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

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

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด บางส่วน
ตํ่า

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

CIMB-Principal GSA

CPR Invest - Global Silver Age

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

CPR Invest - Global Silver Age Institution T3 USD
Accumulation

96.84

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)

3.10

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) (USD)

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

0.06

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

ROCHE HLDG AG-GENUSS

2.27

COMCAST CORP - CL A

2.12

CVS HEALTH CORP

2.09

CARNIVAL PLC

1.98

MERCK AND CO

1.87

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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ค่าธรรมเนี ยม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.61
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.07
ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

1.50
ยกเว้น
ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ข้อมูล 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานอง
เดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี MSCI World Net Total Return Index ซึ่งเป็ นดัชนี ชี้วดั เดียวกับกองทุนหลักที่ลงทุนและใน
การแสดงดัชนี ชี้วดั ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จะแปลงค่าเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุน ณ วันทําการที่คาํ นวณ
3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -20.60%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 10.42% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 7.69% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

-13.54% -16.89%

95

-12.83%

50

1ปี
-13.57%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
-9.41% -13.42%
50
-11.07%
50
-9.44%
ควาผันผวนของกองทุน 12.21% 17.27%
50
13.10%
50
12.21%
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 12.33% 17.50%
50
13.26%
50
12.33%
ั บนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจจุ
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

Percentile

3ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

75

-1.14%

75

0.01%

50
50
50

2.22%
11.47%
10.58%

50
75
50

2.73%
10.42%
10.71%
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8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก
Cumulative Performance (%)

กองทุน

YTD

1 เดือน

3 เดือน

1 ปี

ผลตอบแทนกองทุนหลัก

-1.40

2.23

-6.70

-0.92

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th

10

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

ไม่จ่าย
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
6 ตุลาคม 2558
ไม่กาํ หนด
2,000 ล้านบาท
(ปจั จุบนั 349.52 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกําหนดให้ทุกวันทําการเป็ นวันทําการซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
หน่วยสามารถทํารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษทั จัดการกําหนดให้ทุกวันทําการเป็ นวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
หน่วยสามารถทํารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือ T+6 คือ
6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน (ปจั จุบนั T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 6 ตุลาคม 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 6 ตุลาคม 2558
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
0.1317
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

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

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปจั จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจั จัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง
กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจ
ได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความ
เสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้องกันความเสีย่ งทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้องกันความเสีย่ งบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- อาจป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสีย่ งเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปจั จัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ผู้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนในต่างประเทศทัวโลก
่
กองทุนจึงมีความเสีย่ งของ
ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปจั จัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปจั จัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละ
ประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด
เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุน
รวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่สูง ดังน้ัน โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ CPR Invest – Global Silver Age มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: CPR Invest – Global Silver Age
Class
: T3 USD-Acc
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาํ หนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 29 กันยายน 2015
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิรก์
สกุลเงิ นของกองทุน
: USD
วันทําการซื้อขาย
: ทุกวันทําการของธนาคารในลักเซมเบิรก์ หรือตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลง
บริษทั จัดการ
: CPR ASSET MANAGEMENT
Trustee
: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
การจ่ายเงิ นปันผล
: ไม่มี
นโยบายการลงทุน
:
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกิจ
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ) โดย
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลการดําเนินงานดี (โดยเฉพาะในภูมภิ าคสหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป, ประเทศญี่ปุ่น, ฮ่องกง และ
ออสเตรเลีย) ตามเกณฑ์พจิ ารณาปจั จัยพืน้ ฐานและการพิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน เนื่องจากกองทุน
ลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกิจทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรวัยเกษียณ ไม่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทัง้ หมดตามดัชนี
เปรียบเทียบ ดังนัน้ ทีไ่ ด้ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจแตกต่างจากดัชนีเปรียบเทียบในบางขณะกองทุนอาจลงทุนสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management และอาจ
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
CIMB-Principal Global Silver Age Fund
(CIMB-PRINCIPAL GSA)

•
•
•
•

ระดับความเสี่ยง : 6
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
การป้ องกันความสี่ยงต่างประเทศ
มี

ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ข้อมูลกองทุน
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่ วยลงทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 ตุลาคม 2558
นโยบายการลงทุน
กองทุ น เป็ น กองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น มีน โยบายการ
ลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซ่ึ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี
Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดย
เฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไ ม่น้ อยกว่า ร้อ ยละ 80 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมี
เป้าหมายที่จะเน้ นลงทุนในกองทุน CPR Invest –
Global Silver Age ซึ่ง จดทะเบี ย นในประเทศ
ลัก เซมเบิร์ก ส่ว นที่เ หลือลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์อ่ืนใดที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ผูล้ งทุน
ควรมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของความ
ผันผวนของการลงทุนในต่างประเทศ
จํานวนเงิ นทุนของโครงการ
2,000 ล้านบาท
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ 376.09 ล้านบาท
ปัจจุบนั
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ /หน่ วย
10.7599 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน
2. ความเสีย่ งจากข้อจํากัดในการนําเงินลงทุนกลับ
ประเทศ
3. ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านตลาด
5. ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
6. ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
ไม่มี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่
Global Equity
แสดงในข้อมูลที่ใช้
เปรียบเทียบผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนรวม ณ
จุดขาย
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่ วยลงทุน
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อ
5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขาย
ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า
ไม่กาํ หนด
วันทําการขายคืน
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
รับเงิ นค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ปจั จุบนั
T+6) CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/
LHBANK/ KK/ TBANK
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% of NAV)
ค่าธรรมเนี ยมขาย
ไม่เกิน 1.61% (ปจั จุบนั 1.50%)
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% of NAV)*
การจัดการ
ไม่เกิน 1.61% (ปจั จุบนั 1.6052%)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11% (ปจั จุบนั 0.0321%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.54% (ปจั จุบนั 0.3210%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 3.09% (ปจั จุบนั 0.0540%)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิน 5.35% (ปจั จุบนั 2.0123%)
*ข้อมูล : 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 ,ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ เฉพาะ

ตํา่

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 96.13%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 3.87%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
CPR Invest - Global Silver Age Institution T3 USD Accumulation

96.13

บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

3.82

บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (USD)
0.05
ั บนั
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจจุ
ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th

ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
Source: Bloomberg as of 31 January 2019
ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน

1ปี 1

CIMB-PRINCIPAL GSA (%)
-1.44
-8.63 -11.22
3
Benchmark (%)
-5.07 -10.79 -6.84
2
Information Ratio
1.38
0.54
-0.64
ความผันผวนของผลการ
14.70 13.65
12.44
ดําเนินงาน (%)
1
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปีขน้ึ ไป

3.71
6.42
-0.41

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน1
2.23
3.91
-0.26

11.55

10.48

3ปี 1

2

Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ่ เทียบกับความเสีย่ ง

3

เกณฑ์มาตรฐานแบบดัชนีผลตอบแทนรวม

*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : M1WO Index 100.00% (Source: Bloomberg data as of 31 January 2019)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

*ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 25 ก.ค.2560 ลงทุนในกองทุนหลัก Amundi HK-Global Ageing
Planet Opportunities Fund
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ก.ค. 2560 เป็ นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก CPR Invest – Global Silver Age

หรือภาษีอน่ื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนซึง้ ผูล้ งทุนอาจไม่รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมรับหนังสือชีช้ วน โครงการ และข้อผูกพันได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี โทร 0-2686-9595 ตัง้ แต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.cimb-principal.co.th

สูง

Date 31 January 2019

CIMB-Principal Global Silver Age Fund
(CIMB-PRINCIPAL GSA)

Low

High
Risk Level : 6

Foreign Investment Policy

Yes

Fund features
Fund Type
Inception Date
Investment policy

Registered fund size
Net Asset Value
Net Asset Value Per Unit
Risk Involve

Dividend Policy
Trustee
Registrar
AIMC Category
Purchase / Redemption
Subscription Period
Minimum Subscription
Redemption Period
Minimum Redemption
Minimum Balance
Redemption Policy

Feeder Fund, Equity
6 October 2015
The Fund is a Feeder Fund with the policy to
invest or acquire the investment units of
CPR Invest – Global Silver Age, the average
investment in an accounting year is not less
than 80% of the NAV.
2,000 MTHB
376.09 MTHB
10.7599 THB
1. Country Risk
2. Repatriation Risk
3. Currency Risk
4. Market Risk
5. Liquidity Risk
6. Derivatives
None
Kasikorn Bank Public Company Limited
CIMB-Principal Asset Management Company
Limited
Global Equity
Every business day from bank business hours
to 3.30 pm
5,000 THB

According to the discretion of
fund manager

Asset Allocation
1.Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 96.13%
2.Savings account Bank - Invest 3.87%

Top 5 Holdings
Security
CPR Invest - Global Silver Age Institution T3 USD Accumulation

% of NAV
96.13

Savings account Bank - Invest : KASIKORNBANK PLC.

3.82

Savings account Bank - Invest (USD) : KASIKORNBANK PLC.

0.05

Remark : Data as of 31 January 2019
The investors can verify daily asset value at www.cimb-principal.co.th

Fund Performance VS Benchmark

Every business day from bank business hours
to 3.00 pm
Not defined
Not defined
Within 5 business days from NAV calculation
date (Currently T+6)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL
LHBANK/ KK/ TBANK

Fees to Unitholder(%ofNAV)
Front-end fee
Not more than 1.61% (Currently 1.50%)
Back-end fee
Not more than 1.07% (Currently Waived)
According to the conditions of sale and
Switching Fee
redemption of investment units )
Fund Fee (% of NAV)*
Management Fee
Trustee Fee
Registrar Fee
Other Expense
Total Expense (TER)

Foreign exchange rate hedging

** Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Source: Bloomberg as of 31 January 2019

CIMB-PRINCIPAL GSA (%)
Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.6052%)
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0321%) Benchmark (%) 2
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.3210%) Information Ratio
Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.0540%) Standard Deviation (%)
Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.0123%) 1

*as of 1 Oct’17 – 30 Sep’18 , Fee included VAT
*Since inception to 25 July 2017, Invest in Amundi HK-Global Ageing Planet
Opportunities Fund
Since 26 July 2017, Invest in CPR Invest – Global Silver Age

3M
6M
-1.44 -8.63
-5.07 -10.79
1.38 0.54
14.70 13.65

Fund Performance
1Y1
3Y1 Since Inception1
-11.22 3.71
2.23
-6.84 6.42
3.91
-0.64 -0.41
-0.26
12.44 11.55
10.48

The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage
per year
2
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark: M1WO Index 100.00% (source: Bloomberg as of 31 January 2019)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

• Master fund has highly concentrated investment in America. So, investors have to diversify investment for their portfolios
• Investing in Investment Units is not a money deposit, it is not under the protection of the Deposit Protection Agency and involves risk which investors may not receive the
full initial investment amount.
• In the event of unusual circumstances, investors may not be able to redeem the Investment Units or receive the redemption proceeds within the period of the time
specified in this Prospectus.
• The Fund’s performance does not relate to the financial status or performance of the Management Company or the Selling Agents.
Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays (except on public holidays) for a personal
investment consultation or any general investment queries.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited

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

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

ข้อมูล Master Fund (CPR Invest – Global Silver Age – T3 USD - ACC) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อมูลเปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

