
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์อินคมั, CIMB - Principal Gold Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL iGOLD) 
โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคมั มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ 
ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือ
ได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนน้ี มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศ
ท่ีกองทุนไปลงทุน และเน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงิน
คืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ผู้ลงทุนจะได้รบัราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนจากการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ณ ตอนส้ินวนัท าการไม่ใช่ราคาทองค าท่ีซื้อขาย
ระหว่างวนั ซ่ึงราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน อาจต่างจากราคาทองค าท่ีสามารถซื้อขายได้ระหว่างวนั (Real-Time pricing)  

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 6 ชนิดก่อนท าการลงทุน   

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์น
ของกองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จ านวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้
ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุน ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมี
ค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  
พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์อินคมั 
Principal Gold Income Fund (PRINCIPAL iGOLD) 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 
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  ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั  

Principal Gold Income Fund (PRINCIPAL iGOLD)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

กองทุนรวมทองค า (Gold Fund) 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-R)  

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-A)  

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-X) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งั
ไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน  

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 
เพยีงกองทุนเดยีว โดยกองทุนมนีโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนใกล้เคยีงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองค า ซึง่บรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดงักล่าว
ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ ตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ น และตลาด
หลกัทรพัยฮ์่องกง ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

การป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน 

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนใน
ต่างประเทศ 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

 

 

 

 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขาย
คืนหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ1,000 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล                   1,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า                      1,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั          50,000,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                           1 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                         1 บาท 

 
ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียน 

วนัที ่3 ตุลาคม 2555  

 

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2555 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.  ความเส่ียงทางธุรกิจ  (business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  
(Credit  Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม 
เป็นต้น รวมถึงความเสีย่งที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น  และหรอืดอกเบี้ยได้ ทัง้นี้หากเป็น
พนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการ
วเิคราะห์และประเมินปัจจยัที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวการณ์ลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้
ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผล
ประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะห์ของตราสาร
จะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจดัการจะคดัเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

2.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของ
ตราสารปรบัตัวขึ้นลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิ จ สงัคม การเมือง ภาวะ
ตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบี้ย เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิัทจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการ
ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน  โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและ
ตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิัทจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสาร
ประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสาร
ใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4.  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนั
ผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 
นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5.  ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากผูอ้อกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : เนื่องจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด์ อนิคมั จะลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนน้อย และ
กองทุนดงักล่าวเป็นไปเพื่อการด าเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ช าระค่าใชจ้่าย หรือรกัษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน 
บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์มคีวามเสีย่งเกี่ยวกบัความสามารถในการช าระหนี้ ของผูอ้อกตราสารอย่างละเอยีด และพจิารณา
ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองค า (Price Risk) : ไดแ้ก่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคา
ทองค าในตลาดโลก ที่อาจเพิม่สงูขึน้หรอืลดต ่าลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนทีม่ี
การเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลก ดงันัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลท าใหมู้ลค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน
ลดลงได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : การเปลี่ยนแปลงของราคาทองค ามคีวามเป็นอสิระจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุน
ในตราสารทุนหรอืตราสารหนี้ ซึ่งการลงทุนในทองค าเป็นการกระจายความเสีย่งการลงทุนในสภาวะทีค่าดว่าผลตอบแทน
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จากการลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารหนี้มแีนวโน้มลดลง 

7.  ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากตราสารทีก่องทุนลงทุนเป็นกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมี
ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ส่งผลใหเ้งนิตน้และอตัราผลตอบแทนในรปูเงนิบาทผนัผวนดว้ย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

8.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อกองทุนหลกั หรอืราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมอืงค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

9. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนั
ผวน (volatile) มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้
สนิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้ อย่างไรกต็าม
กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท า
ธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 
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        ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด ? 

1,500 ลา้นบาท 

          บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

•  เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ทยีบเคยีงกบัราคาทองค าในต่างประเทศ 
โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการลงทุนในต่างประเทศได ้โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงันี้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-R): เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้
ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั 
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์
เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-A) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)   

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั 
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามทีก่รมสรรพากรก าหนด   

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านัน้  โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่ม
บุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-X) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของ
บรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิใน
อนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total Return) 

•  ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาทองค า ซึง่อาจปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูหรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและท าให้
ขาดทุนได ้

•  ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนในทรพัย์สนิทางเลอืก เพื่อกระจายการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทต่างๆ 

•  ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอนแทนจากการลงทุนในทองค า 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

•  การเปลีย่นแปลงของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  

•  ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ อาจมผีลกระทบท าใหเ้งนิตน้และผลตอบแทนส่วนเพิม่จาก
การลงทุนในรปูของเงนิบาทผนัผวน แต่ทัง้นี้ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน (hedging) ตาม
ดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

•  ความผนัผวนของราคาทองค า ภาวะเศรษฐกจิ และการลงทุนในต่างประเทศ 

•  กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุนเฉพาะเจาะจงในทองค าแท่ง จงึอาจมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนสงูกว่า

ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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กองทุนทัว่ไป 

•  เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อย่างไรกต็าม กองทุนจะป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุน 

•  เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

          ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

หมายเหตุ:  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

    (6)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา 

           เท่าใด?  

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี ราคาทองค าในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ Gold London PM Fix และปรบัดว้ยตน้ทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีล่งทุน 

ทัง้นี้บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัผลการด าเนินงานของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของกองทุนได้
โดยต้องสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ทีส่มาคมและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดเกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุน ทัง้นี้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยการปิดประกาศหน้าส านักงานของบรษิทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืและแจง้ในเวบไซตข์องบรษิทัจดัการ 

    (7)  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 

         กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิต้น 

    (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

        วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม  

        วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2556 
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 ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

      (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

          1.1  ขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  และวนัท าการของประเทศกองทุนหลกั     

และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน  ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

• 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 

              และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

  ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุน โดย  

  ท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคาร  ดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

-  กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซิเพิล 
โกลด ์อนิคมั 

-  กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ีขึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้ับความเหน็ชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม 
วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

            -  กรณีอตัโนมตั ิ

   บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์
อนิคมั 

    -  กรณีปกต ิ

   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น 
   ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ 
   ขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน วนัท าการถดัไป  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่ สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รบัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 
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• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไม่ม ี

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 อยีซ์ากรี์เร บาราโอนา  กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                        กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คุณจุมพล สายมาลา              กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

• คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         

• คุณโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

 (4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 80,038,816,370.82 บาท 

 (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวสุชนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน  

         (6) รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2543 – 2545                   ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  

  พ.ศ. 2537 - 2541                    ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2555 - 2558                    หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2548 - 2555                    หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2547 - 2548                    หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2546 - 2547                    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544 - 2546                    นักวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544                              Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2537 - 2538                     ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน 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 ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรนิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

  ประสบการณ์ท างาน  

  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮาส ์จ ากดั 

  พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

  พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตร์การเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

  พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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  ประวตักิารท างาน 

  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2553 - 2557  นักกลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

  พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

        ประวตักิารศกึษา  

       พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

        ประวตักิารท างาน   

  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

  พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

  ประวตักิารท างาน 

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

  พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค์ กมิเอง็ 

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

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

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

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2626-7777  

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 
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 (8) ใครเป็นผู้ดูแลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)  ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 Website : www.principal.th 

http://www.principal.th/
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

          ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
1 พ.ย. 2561 - 
 31 ต.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
1 พ.ย. 2560 - 
31 ต.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
1 พ.ย. 2559 - 
31 ต.ค. 2560 

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

การได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.75 1.510 1.514 1.573 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
1.070 
N.A. 
1.070 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

 
1.070 
N.A. 
1.070 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

 
1.070 
N.A. 
1.070 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

 
0.040 
N.A. 
0.040 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

 
0.040 
N.A. 
0.040 
N.A. 
N.A. 
N.A 

 
0.040 
N.A. 
0.040 
N.A. 
N.A. 
N.A 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
-  ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูค่า 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
0.321 
N.A. 
0.321 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

 
0.321 
N.A. 
0.321 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

 
0.321 
N.A. 
0.321 
N.A. 
N.A. 
N.A. 

2.   ค่าใชจ้่ายอื่น ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.079 0.083 0.142 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.010 0.011 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.036 0.048 0.077 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.032 0.024 0.052 
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.001 0.002 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการ

ขาย 
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

ยงัไม่ก าหนด 
ยกเวน้ 

ยงัไม่ก าหนด 
ยงัไม่ก าหนด 

ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

ยงัไม่ก าหนด 
ยกเวน้ 

ยงัไม่ก าหนด 
ยงัไม่ก าหนด 

ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ยงัไม่ก าหนด 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ยงัไม่ก าหนด 
ยงัไม่ก าหนด 

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ยงัไม่ก าหนด 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ยงัไม่ก าหนด 
ยงัไม่ก าหนด 

ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ยงัไม่ก าหนด 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ยงัไม่ก าหนด 
ยงัไม่ก าหนด 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยงัไม่ก าหนด 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยงัไม่ก าหนด 
ยงัไม่ก าหนด 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 58.34 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : 

ชนิดสะสมมูลค่า ร้อยละ - 18.52 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ร้อยละ -18.49 

ชนิดผูล้งทุนพิเศษ ร้อยละ - 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

 - ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.18 % 

 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด และภาษีดงักล่าวจะถอื 
                 เป็นภาระของกองทุนรวม 

    
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการ
ซ้ือขายหลกัทรพัย ์
(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 102,892.35 45.47 
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 72,584.62 32.08 
3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 50,819.15 22.46 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 226,296.12                        100.00  

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

    มูลคา่ตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร               472,654.05   0.34  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ                   5,681.88   0.00  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุนต่างประเทศ*2          138,381,110.35   98.96  
อ่ืน ๆ             
 ทรพัยส์นิอื่น  1,202,987.27   0.86  

 หนี้สนิอื่น  (223,824.29)  (0.16) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          139,838,609.26    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว 

  
*2 หน่วยลงทุนต่างประเทศกองทุน CIMB-Principal Gold Income Fund 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 478,335.93 0.34 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  

 
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิ
ตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) - - A- 470,753.56 471,656.70 
2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) - - A- - 997.35 
3 เงนิฝากธนาคาร

สกุลต่างประเทศ 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) - - A- 5,681.88 5,681.88 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
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ผลการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

    ตวัชีว้ดั: ดชันีราคาทองค าในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ Gold London PM Fix และปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา    
              แลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีล่งทุน 

           * NAV ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 

 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ต.ค. 62 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(16 พ.ย.55) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(26 ก.ค. 62) 

6 เดอืน 
(26 เม.ย. 62) 

1 ปี 
(26 ต.ค. 61) 

3 ปี 
(28 ต.ค. 59) 

5 ปี 
(31 ต.ค. 57) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.1033* 7.8491 7.0560 6.9194 7.4471 7.0346 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์
อนิคมั-ชนิดสะสมมลูค่า 

-2.98% 3.45% 14.79% 18.87% 2.68% 2.87% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -0.92% 5.66% 17.36% 23.34% 5.31% 5.75% 
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 7.8746* 7.6494 6.8946 6.7622 7.3141 7.0228 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์
อนิคมั-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

-3.38% 3.16% 14.16% 18.20% 2.32% 2.32% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -0.92% 5.66% 17.36% 23.34% 5.31% 5.75% 
มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์
อนิคมั-ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด์ อนิคมั 18 

ภาคผนวก 

รายละเอียดเพ่ิมเติม SPDR Gold Trust 

รายละเอยีด กองทุน SPDR Gold Trust:  

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื กองทุน SPDR Gold Trust 

Sponser :  World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก าไรทีจ่ดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ 

มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อ  : SPDR Gold Trust 

ประเภท  : กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอรก์ (New York Stock 
Exchange: NYSE) ตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลักทรพัย์ญี่ปุ่ น 
(Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนมนีโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กล้เคยีงกบัผลตอบแทนของราคา
ทองค าหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการทัง้หมดของกองทุน ทัง้นี้ กองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั   

  กองทุนไม่มนีโยบายลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมทัง้ ตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่ อถือของตราสารหรือผู้ออก 
(Issue/issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade)  

ค่าธรรมเนียม  : ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมคี่าใชจ้่ายดงันี้ 

- ค่า Marketing Agent  0.15%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธติ่อปี 

- ค่า Sponsor  0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อปี 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ประมาณ) 0.10%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธติ่อปี 

Trustee : BNY Mellon Asset Servicing 

Custodian : HSBC Bank USA, N.A. 

Website  : http:www.spdrgoldshares.com 

วนัจดัตัง้กองทุน : 12 พฤศจกิายน 2547 

Marketing Agency : State Street Global Markets, LLC 

กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (retail fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge 
fund) ที่มหีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
ใกลเ้คยีงกบัราคาทองค า 

ความเส่ียงของการลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust :  

1. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของ 
   อตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลหนึ่งเมื่อเทยีบกบัเงนิอกีสกุลหนึ่ง  
    แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม 
   กบัสถานการณ์ โดยจะใชก้ารวเิคราะหท์างเศรษฐกจิและการเงนิมหาภาค 
2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการทีก่องทุนไม่สามารถขายตราสารนัน้ๆ  เพื่อเป็น  
   เงนิสดในระยะเวลาทีต่อ้งการ  
    แนวทางการบริหารความเส่ียง : เนื่องจาก SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด 
   หลกัทรพัย์สงิคโปร์ ซึ่งสามารถซื้อขายได้ง่ายทุกวนัท าการและมสีภาพคล่องสูง กองทุนจงึมคีวามเสีย่งในดา้นสภาพคล่องอยู่ใน 
   เกณฑต์ ่า  
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3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองค า (Price Risk) : ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 
         ทองค าในตลาดโลก ทีอ่าจเพิม่สูงขึ้นหรอืลดต ่าลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนทีม่กีาร 
         เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ดงันัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลท าให้มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนลดลงได้ 
         แนวทางการบริหารความเส่ียง : การเปลีย่นแปลงของราคาทองค ามคีวามเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนในตรา 
         สารทุนหรอืตราสารหนี้ ซึ่งการลงทุนในทองค าเป็นการกระจายความเสีย่งการลงทุนในสภาวะทีค่าดว่าผลตอบแทนจากการลงทุน  
         ในตราสารทุนหรอืตราสารหนี้มแีนวโน้มลดลง 

 

   ผลการด าเนินการยอ้นหลงักองทุนหลกั 

 
        ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

        ทีม่าของขอ้มลู : website ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์อินคมั 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรม

ราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่13 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่14 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่31 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์อินคมั 

(ประจ าปี 2563) 
(TH, US, SG) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร์ 
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคมั เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์ จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคมั ทัง้น้ี ผล
การด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคมั ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืน เพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัท
จดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทั
จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัท
จดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี 
ไทย ชัน้16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.co.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงาน    ผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี 
บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your 
Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และ
การทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนด
แนวทาง 
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