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Class A

Fund Features
Fund Name (short)

Class R

Class C

Class X

Class E

PRINCIPAL iGOLD

Risk Level

8 (Very High Risk)

Fund Type

Feeder Fund, Alternative

Inception Date

16 November 2012

Foreign Investment Policy

Yes

FX Hedging Policy

Not less than 90%

Registered fund size

1,500 MTHB

Net Asset Value

190.76 MTHB

Minimum Balance

Not defined

Investment Policy
The fund has a policy to invest only in SPDR Gold Trust Fund which has a policy to
invest in gold bullion in order to receive returns similar to the return of gold prices
and managed by World Gold Trust Services, LLC. SPDR Gold Trust Fund is listed on
the New York Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, Japan Stock Exchange and
Hong Kong Stock Exchange. The fund will invest in or hold investment units of the
SPDR Gold Trust Funds listed on the Singapore Stock Exchange in US dollars
currency for the average in the fiscal year that is not less than 80% of the net asset
value of the fund and to invest money abroad at any one time not less than 80% of
the net asset value of the fund.
……………………………………………………………………………………..
Fees to Unitholder (% of Trading Value)*
Front-end fee
iGOLD-A
Not more than 1.07% (Waived)
iGOLD-R
Not more than 1.07% (Waived)
iGOLD-C
Not more than 0.81% (Waived)
iGOLD-X
Not more than 0.81% (Waived)
iGOLD-E
Not more than 1.07% (Waived)
Back-end fee
iGOLD-A
Not more than 1.07% (Waived)
iGOLD-R
Not more than 1.07% (Waived)
iGOLD-C
Not more than 0.81% (Waived)
iGOLD-X
Not more than 0.81% (Waived)
iGOLD-E
Not more than 1.07% (Waived)
Switching Fee
According to the conditions of sale and redemption of
investment units
Brokerage Fee
Not more than 0.33% (Currently 0.12%)**
*Fee included VAT, exclude Brokerage Fee.
**Effective from 6 Sep 2022 onwards.
……………………………………………………………………………………
Fund Fee (% of NAV)*
Management Fee
iGOLD-A
Not more than 1.07% p.a. (Currently 1.069%)
iGOLD-R
Not more than 1.07% p.a. (Currently 1.069%)
iGOLD-C
Not more than 1.07% p.a. (Currently 0.535%)
iGOLD-X
Not more than 1.07% p.a. (Waived)
iGOLD-E
Not more than 1.07% p.a. (Waived)
Trustee Fee
iGOLD-A
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.040%)
iGOLD-R
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.040%)
iGOLD-C
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.040%)
iGOLD-X
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.040%)
iGOLD-E
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.031%)
Registrar Fee
iGOLD-A
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%)
iGOLD-R
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%)
iGOLD-C
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.0535%)
iGOLD-X
Not more than 0.54% p.a. (Waived)**
iGOLD-E
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.291%)
Other Expense**
iGOLD-A
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.074%)***
iGOLD-R
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.074%)***
iGOLD-C
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.074%)***
iGOLD-X
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.074%)***
iGOLD-E
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.074%)***

Redemption Policy

Within 5 business days from NAV calculation

Total Expense (TER)

Net Asset Value Per Unit
iGOLD-A

8.8027 THB

iGOLD-R

8.5588 THB

iGOLD-C

9.0048 THB

iGOLD-X

9.1751 THB

iGOLD-E
Risk Involve

9.0506 THB
1. Business Risk
2. Credit Risk
3. Market Risk
4. Liquidity Risk
5. Interest Rate Risk
6. Price Risk
7. Currency Risk
8. Country Risk
9. Derivatives Risk

Dividend Policy

None

Trustee

Standard Chartered Bank (Thai) PLC.

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

AIMC Category

Commodities Precious Metals

……………………………………………………………………………………..
Purchase/ Redemption
Subscription Period

Every business day from bank business hours
to 3.30 pm

Minimum Subscription
iGOLD-A

1,000 THB

iGOLD-R

1,000 THB

iGOLD-C

1 THB

iGOLD-X

1 THB

iGOLD-E

500 THB

Redemption Period
Auto redemption

Not more than 12 times a year by

iGOLD-R

transfer the redemption money to invest in
PRINCIPAL TREASURY fund for whole
amount.

Normal redemption

Every business day from bank business hours
to 3.00 pm

Minimum Redemption

Not defined

date (NAV Announce T+1, Settlement T+5,

iGOLD-A

CIMBT at 11.30 a.m. Other Banks at 1.00 p.m.)

iGOLD-R

Not more than 3.75% p.a. (Currently 1.504%)***

iGOLD-C

Not more than 3.75% p.a. (Currently 0.7025%)***

iGOLD-X

Not more than 3.75% p.a. (Currently 0.114%)***

iGOLD-E

Not more than 3.75% p.a. (Currently 0.396%)***

……………………………………………………………………………………..

Not more than 3.75% p.a. (Currently 1.504%)***

*as of 1 Nov’20 – 31 Oct’21 only for other expense ; fee included VAT.
**Excluding Brokerage Fee
***Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses that can only
be estimated, while actual expenses are included both estimated and
unestimated.
……………………………………………………………………………………

Principal Gold Income Fund

30 November 2022
Top 5 Holdings

Asset Allocation

Security

% of NAV

Unit Trust - Gold - US Dollar : World Gold
91.07
Council : SPDR
Other Assets/liability : Other Assets/liability
5.53
Unit Trust - Gold - US Dollar : State Street Global
3.05
Advisors A : GLD US
Remark: Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily
asset value at www principal th

1. Unit Trust - Gold - US Dollar 94.12%
2. Other Assets/liability 5.53%
3. Savings account 0.35%

Fund Performance VS Benchmark

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th
Fund Performance
YTD

3M

6M

1Y1

3Y1

5Y1

10Y1

Since Inception1

iGOLD-A(%)

-5.81

1.04

-7.40

-5.71

3.95

3.65

-1.33

-1.26

Benchmark (%)*

-3.72

1.86

-5.39

-3.66

5.98

5.92

0.65

0.75

Information Ratio2

-0.20

-0.36

-0.40

-0.18

-0.14

-0.17

-0.16

-0.17

Standard Deviation (%)

15.08

16.60

15.18

14.77

14.88

13.19

14.16

14.49

iGOLD-R(%)

-5.81

1.03

-7.40

-5.71

3.97

3.51

-1.60

-1.54

Benchmark (%)*

-3.72

1.86

-5.39

-3.66

5.98

5.92

0.65

0.75

Information Ratio2

-0.20

-0.36

-0.40

-0.18

-0.14

-0.19

-0.19

-0.19

Standard Deviation (%)

15.08

16.60

15.18

14.77

14.87

13.14

14.14

14.50

iGOLD-C(%)

-5.01

1.31

-6.96

-4.85

n/a

n/a

n/a

-1.47

Benchmark (%)*

-3.72

1.86

-5.39

-3.66

n/a

n/a

n/a

0.26

Information Ratio2

-0.12

-0.24

-0.32

-0.11

n/a

n/a

n/a

-0.14

Standard Deviation (%)

15.09

16.60

15.18

14.78

n/a

n/a

n/a

14.94

iGOLD-X(%)

-4.59

1.39

-6.75

-4.38

5.40

n/a

n/a

5.23

Benchmark (%)*

-3.72

1.86

-5.39

-3.66

5.98

n/a

n/a

5.82

Information Ratio2

-0.09

-0.21

-0.27

-0.07

-0.05

n/a

n/a

-0.05

Standard Deviation (%)

15.09

16.60

15.18

14.78

14.88

n/a

n/a

15.89

iGOLD-E(%)

-4.86

1.32

-6.89

-4.68

n/a

n/a

n/a

-2.13

Benchmark (%)*

-3.72

1.86

-5.39

-3.66

n/a

n/a

n/a

-0.62

Information Ratio2

-0.11

-0.24

-0.30

-0.09

n/a

n/a

n/a

-0.13

Standard Deviation (%)

15.08

16.60

15.18

14.77

n/a

n/a

n/a

14.29

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark: Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100% (Source: MorningStar Direct, BOT as of 30 November 2022)
Tracking Difference (TD) 1 year backward of the fund iGOLD-A -2.05% p.a., iGOLD-R -2.05% p.a. iGOLD-C -1.18% p.a. iGOLD-X -0.72% p.a. iGOLD-E -1.02% p.a.
Tracking Error (TE) 1 year backward of the fund iGOLD-A 12.94% p.a., iGOLD-R 12.94% p.a. iGOLD-C 12.95% p.a. iGOLD-X 12.95% p.a. iGOLD-E 12.95% p.a.
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance
1
2
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Dividend/ Auto-Redemption History

Period
Period 1

XD

Q3/2020

Dividend/ Auto-Redemption History (Baht/Unit)

30-Sep-20

Total

Redemption (Class R)
0.07
0.07

Remark: Data as of 30 November 2022
Please study more details of dividend payment criteria in the fund prospectus

•
•
•
•
•
•

Since the fund has a policy to invest in foreign countries, the fund may have exchange rate risk. Investors may lose or receive foreign exchange
gains / or receive a lower return than the initial investment. However, the Fund will hedge the exchange rate risk not less than 90% of the value
of the invested asset.
Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the
initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of
investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
In an unusual situation unitholder may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period
that specified in the prospectus.
Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and
when in doubt, please contact the selling agent before investing.
Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to
purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any
transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.

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.
Principal Asset Management Company Limited
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลด อิน ัม
Principal Gold Income Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL iGOLD-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Commodities Precious Metals

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกอง
ทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคา ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”)เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และ
กองทุนหลักมุ่งหวังเพื่อให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามราคาทองคา (Passive Management)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

10 ปี 0 เดือน 28 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562
คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้น
ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ลงทุน
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-5.81%

1.04%

-7.40%

-5.71%

3.95%

3.65%

-1.33%

-1.26%

ดัชนีชี้วัด*

-3.72%

1.86%

-5.39%

-3.66%

5.98%

5.92%

0.65%

0.75%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-2.74%

0.52%

-5.47%

-2.75%

6.61%

4.88%

-0.73%

N/A

ความผันผวนกองทุน

15.08% 16.60% 15.18% 14.77% 14.88% 13.19% 14.16%

14.49%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

15.78% 17.02% 15.13% 15.41% 15.08% 13.56% 14.88%

15.31%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL iGOLD-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

45.33
0.29

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.94

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

1.069%

รวม าใช าย

3.750%

1.504%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

94.19

-1.99

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-25.11

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

91.07

THAILAND

8.88

SINGAPORE

0.05

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

UNIT TRUST

94.12

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

0.35

ารโอนหนวย

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการซิ้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.12%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Gold - US Dollar

94.12

Unit Trust - Gold - US Dollar : World Gold Council : SPDR

91.07

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

5.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.35

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย) : Other Assets/liability
Unit Trust - Gold - US Dollar : State Street Global Advisors A : GLD
US

3.05

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884024

0.30

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SA-SCBT-USD-iGOLD

0.05

PRINCIPAL iGOLD-A
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

SPDR Gold Trust

ISIN code :

US78463V1070

Bloomberg code:

SPDR

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลด อิน ัม
Principal Gold Income Fund

ชนิด าย นหนวยล ทนอัตโนมัติ
(PRINCIPAL iGOLD-R)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Commodities Precious Metals

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกอง
ทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคา ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”)เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และ
กองทุนหลักมุ่งหวังเพื่อให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามราคาทองคา (Passive Management)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

10 ปี 0 เดือน 28 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562
คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้น
ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ลงทุน
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-5.81%

1.03%

-7.40%

-5.71%

3.97%

3.51%

-1.60%

-1.54%

ดัชนีชี้วัด*

-3.72%

1.86%

-5.39%

-3.66%

5.98%

5.92%

0.65%

0.75%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-2.74%

0.52%

-5.47%

-2.75%

6.61%

4.88%

-0.73%

N/A

ความผันผวนกองทุน

15.08% 16.60% 15.18% 14.77% 14.87% 13.14% 14.14%

14.50%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

15.78% 17.02% 15.13% 15.41% 15.08% 13.56% 14.88%

15.31%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL iGOLD-R
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

45.33
0.29

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.94

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

1.069%

รวม าใช าย

3.750%

1.504%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

94.19

-1.98

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-25.09

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

91.07

THAILAND

8.88

SINGAPORE

0.05

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

UNIT TRUST

94.12

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

0.35

ารโอนหนวย

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการซิ้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.12%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Gold - US Dollar

94.12

Unit Trust - Gold - US Dollar : World Gold Council : SPDR

91.07

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

5.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.35

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย) : Other Assets/liability
Unit Trust - Gold - US Dollar : State Street Global Advisors A : GLD
US

3.05

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884024

0.30

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SA-SCBT-USD-iGOLD

0.05

PRINCIPAL iGOLD-R
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

SPDR Gold Trust

ISIN code :

US78463V1070

Bloomberg code:

SPDR

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลด อิน ัม
Principal Gold Income Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL iGOLD-C)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Commodities Precious Metals

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกอง
ทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคา ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”)เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และ
กองทุนหลักมุ่งหวังเพื่อให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามราคาทองคา (Passive Management)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 6 เดือน 7 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562
คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้น
ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ลงทุน
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-5.01%

1.31%

-6.96%

-4.85%

N/A

N/A

N/A

-1.47%

ดัชนีชี้วัด*

-3.72%

1.86%

-5.39%

-3.66%

N/A

N/A

N/A

0.26%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-2.74%

0.52%

-5.47%

-2.75%

6.61%

4.88%

-0.73%

N/A

ความผันผวนกองทุน

15.09% 16.60% 15.18% 14.78%

N/A

N/A

N/A

14.94%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

15.78% 17.02% 15.13% 15.41%

N/A

N/A

N/A

16.13%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL iGOLD-C
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

45.33
-0.09

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.92

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

0.535%

รวม าใช าย

3.750%

0.702%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

94.19

-1.51

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-23.72

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

91.07

THAILAND

8.88

SINGAPORE

0.05

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

0.810%

ยกเว้น

ารรับซอ น

0.810%

ยกเว้น

UNIT TRUST

94.12

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

0.810%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

0.810%

ยกเว้น

ธนาคาร

0.35

ารโอนหนวย

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการซิ้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.12%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Gold - US Dollar

94.12

Unit Trust - Gold - US Dollar : World Gold Council : SPDR

91.07

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

5.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.35

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย) : Other Assets/liability
Unit Trust - Gold - US Dollar : State Street Global Advisors A : GLD
US

3.05

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884024

0.30

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SA-SCBT-USD-iGOLD

0.05

PRINCIPAL iGOLD-C
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

SPDR Gold Trust

ISIN code :

US78463V1070

Bloomberg code:

SPDR

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลด อิน ัม
Principal Gold Income Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL iGOLD-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Commodities Precious Metals

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกอง
ทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคา ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”)เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และ
กองทุนหลักมุ่งหวังเพื่อให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามราคาทองคา (Passive Management)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 11 เดือน 12 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562
คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้น
ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ลงทุน
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-4.59%

1.39%

-6.75%

-4.38%

5.40%

N/A

N/A

5.23%

ดัชนีชี้วัด*

-3.72%

1.86%

-5.39%

-3.66%

5.98%

N/A

N/A

5.82%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-2.74%

0.52%

-5.47%

-2.75%

6.61%

4.88%

-0.73%

N/A

ความผันผวนกองทุน

15.09% 16.60% 15.18% 14.78% 14.88%

N/A

N/A

15.89%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

15.78% 17.02% 15.13% 15.41% 15.08%

N/A

N/A

16.88%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL iGOLD-X
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

45.33
0.39

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.94

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

ยกเว้น

รวม าใช าย

3.750%

0.114%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

94.19

-0.62

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-22.74

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

91.07

THAILAND

8.88

SINGAPORE

0.05

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

0.810%

ยกเว้น

ารรับซอ น

0.810%

ยกเว้น

UNIT TRUST

94.12

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

0.810%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

0.810%

ยกเว้น

ธนาคาร

0.35

ารโอนหนวย

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการซิ้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.12%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Gold - US Dollar

94.12

Unit Trust - Gold - US Dollar : World Gold Council : SPDR

91.07

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

5.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.35

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย) : Other Assets/liability
Unit Trust - Gold - US Dollar : State Street Global Advisors A : GLD
US

3.05

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884024

0.30

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SA-SCBT-USD-iGOLD

0.05

PRINCIPAL iGOLD-X
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

SPDR Gold Trust

ISIN code :

US78463V1070

Bloomberg code:

SPDR

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลด อิน ัม
Principal Gold Income Fund

ชนิดชอ ทา อิ ล็ ทรอนิ ส (PRINCIPAL
iGOLD-E)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Commodities Precious Metals

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกอง
ทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคา ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”)เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และ
กองทุนหลักมุ่งหวังเพื่อให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามราคาทองคา (Passive Management)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 3 เดือน 23 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562
คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 เมษายน 2561

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้น
ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ลงทุน
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-4.86%

1.32%

-6.89%

-4.68%

N/A

N/A

N/A

-2.13%

ดัชนีชี้วัด*

-3.72%

1.86%

-5.39%

-3.66%

N/A

N/A

N/A

-0.62%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-2.74%

0.52%

-5.47%

-2.75%

6.61%

4.88%

-0.73%

N/A

ความผันผวนกองทุน

15.08% 16.60% 15.18% 14.77%

N/A

N/A

N/A

14.29%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

15.78% 17.02% 15.13% 15.41%

N/A

N/A

N/A

15.24%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL iGOLD-E
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

500.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 500.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

45.33
-0.11

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.96

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

ยกเว้น

รวม าใช าย

3.750%

0.396%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

94.19

-0.84

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-21.08

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

UNITED STATES

91.07

THAILAND

8.88

SINGAPORE

0.05

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

UNIT TRUST

94.12

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

0.35

ารโอนหนวย

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการซิ้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.12%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Gold - US Dollar

94.12

Unit Trust - Gold - US Dollar : World Gold Council : SPDR

91.07

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

5.53

5.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.35

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย) : Other Assets/liability
Unit Trust - Gold - US Dollar : State Street Global Advisors A : GLD
US

3.05

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884024

0.30

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SA-SCBT-USD-iGOLD

0.05

PRINCIPAL iGOLD-E
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

SPDR Gold Trust

ISIN code :

US78463V1070

Bloomberg code:

SPDR

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ ยงทางธุรกิ จ (business Risk) และความเสี่ ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit
Risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผู้
ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งที่
เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ ง
ประเภทนี้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์
และประเมินปั จจัยที่มผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวการณ์ลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตรา
สาร เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของตราสารทีก่ องทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงิน
ของบริษทั ผู้ออกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและ
คุณภาพของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

2.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสาร
ปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและ
ศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

3.

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตรา
สารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลีย่ นมือของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลีย่ นแปลงที่มนี ัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ ําหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

4.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่อตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน
เป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีม่ ผี ลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ และใช้
ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัต รา
ดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้

5.

6.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกิดจากผูอ้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม จะลงทุนในตราสารหนี้เป็ นส่วนน้อย และกองทุน
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ชําระค่าใช้จ่าย หรือรักษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน บริษทั จัดการจะ
วิเคราะห์มคี วามเสีย่ งเกีย่ วกับความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุนเฉพาะในตราสาร
หนี้ทม่ี คี ุณภาพเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา (Price Risk) : ได้แก่ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของราคาทองคํา
ในตลาดโลก ทีอ่ าจเพิม่ สูงขึน้ หรือลดตํ่าลง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ตามราคาตลาดโลก ดังนัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลทําให้มลู ค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลงได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํามีความเป็ นอิสระจากการเปลีย่ นแปลงจากการลงทุนในตรา
สารทุนหรือตราสารหนี้ ซึง่ การลงทุนในทองคําเป็ นการกระจายความเสีย่ งการลงทุนในสภาวะทีค่ าดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารทุนหรือตราสารหนี้มแี นวโน้มลดลง

7.

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากตราสารที่กองทุนลงทุนเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ส่งผลให้เงินต้นและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนด้วย
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

8.

ความเสี่ ยงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุน ที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของ
ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อกองทุนหลัก หรือราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

9.

ความเสี่ ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน
(volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วาม
ผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึน้ หาก
อัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามกองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์

