หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม
Principal Gold Income Fund (PRINCIPAL iGOLD)
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลด์ อิ นคัม มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ
ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนนี้ มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของประเทศ
ที่ กองทุนไปลงทุน และเนื่ อ งจากกองทุน นี้ เป็ นกองทุน ที่ ล งทุนในต่างประเทศ จึงมีค วามเสี่ย งที่ ทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิ ดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงิ น
คืนตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ลงทุ นจะได้ รบั ราคาหรือมูลค่าหน่ วยลงทุน จากการค านวณมูลค่ าทรัพ ย์สินสุทธิ ณ ตอนสิ้ นวัน ทาการไม่ใช่ราคาทองคาที่ ซื้อ ขาย
ระหว่างวัน ซึ่งราคาหรือมูลค่าหน่ วยลงทุน อาจต่างจากราคาทองคาที่สามารถซื้อขายได้ระหว่างวัน (Real-Time pricing)
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ายเงินปันผล ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้
ลงทุนสถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และชนิ ดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้
7 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วย
ลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนแต่ละชนิ ด
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทัง้ จานวน
การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุ นอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ น
ลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้
ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่กองทุน ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สานั กงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่ มี
คาสังไว้
่
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 90%

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
Principal Gold Income Fund (PRINCIPAL iGOLD)

ประเภทโครงการ

กองทุนทรัพย์สนิ ทางเลือก, กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมทองคา (Gold Fund)
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 7 ชนิด ได้แก่
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-D) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-C)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-E)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-X)
ทัง้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนทีย่ งั
ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust
เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองคา ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าว
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญ่ปี ่ นุ และตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

การป้ องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
ต่างประเทศ

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
1,000 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
1,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
50,000,000 บาท
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
1 บาท
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
500 บาท
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
1 บาท

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขาย
คืนหน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

ไม่กาหนด
วันที่ 3 ตุลาคม 2555
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

1

ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ ย งทางธุ รกิ จ (business Risk) และความเสี่ ย งจากความสามารถในการช าระหนี้ ข องผู้อ อกตราสาร
(Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปั จจัยภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ น
พันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการ
วิเคราะห์ และประเมินปั จจัย ที่มีผลกระทบ เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวการณ์ ลงทุ น ภาวะอุต สาหกรรม รวมทัง้
ปั จจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผล
ประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ข องตราสาร
จะแตกต่า งกัน ไปตามลักษณะและคุณ ภาพของตราสาร โดยบริษัท จัด การจะคัด เลือ กตราสารที่ลงทุน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของ
ตราสารปรับตัวขึ้น ลง เนื่ อ งจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกาหนดสัดส่วนการ
ลงทุ น ที่เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับนโยบายการลงทุ น ของแต่ ล ะกองทุ น โดยคัด เลือ กตราสารที่น่ าสนใจลงทุ น ตาม
ปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและ
ตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสาร
ประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
4. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการทีอ่ ัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผัน
ผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางการบริ หารความเสียง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มผี ลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิ จ
นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตัด สินใจลงทุน ในตราสาร โดยพิจ ารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน ของแต่ล ะ
กองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทีค่ าดการณ์ไว้
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกิดจากผูอ้ อกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม จะลงทุนในตราสารหนี้เป็ นส่วนน้อย และ
กองทุนดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการดาเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ชาระค่าใช้จ่าย หรือรักษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์มีความเสีย่ งเกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณา
ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทมี่ คี ุณภาพเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา (Price Risk) : ได้แก่ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทองคาในตลาดโลก ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ าลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ดังนัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลทาให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ลดลงได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคามีความเป็ นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุน
ในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ซึ่งการลงทุนในทองคาเป็ นการกระจายความเสีย่ งการลงทุนในสภาวะที่คาดว่าผลตอบแทน
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จากการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้มแี นวโน้มลดลง
7. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากตราสารทีก่ องทุนลงทุนเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมี
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้เงินต้นและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนด้วย
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกัน ความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
8. ความเสี่ยงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยง
ของประเทศที่ ล งทุ น เช่ น การเปลี่ย นแปลงของปั จ จัย พื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมื อ ง ค่ า เงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อกองทุนหลัก หรือราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมืองค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
9. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผัน
ผวน (volatile) มากกว่าหลัก ทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุ น ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้
สินทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุน จะลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าที่มีตัวแปรเป็ น อัต ราแลกเปลี่ย น โดยมี
วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ย งเท่ า นั น้ ทั ้งนี้ การป้ อ งกัน ความเสี่ย งดังกล่ า ว อาจท าให้ก องทุ น เสีย โอกาสที่จ ะได้ร ับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม
กองทุนยังคงมีค วามเสี่ยงจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบัตติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทา
ธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
1,500 ล้านบาท
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
• เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เทียบเคียงกับราคาทองคาในต่างประเทศ
โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งของการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี้
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-R): เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-D) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน
เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสิทธิได้รบั สิ ทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ชนิดสะสมมู ลค่า (ชื่อย่ อ : PRINCIPAL iGOLD-A) : เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ด โอกาสให้ผู้ลงทุน รับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน
เปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากรกาหนด
ชนิด ผู้ล งทุน กลุ่ ม (ชื่อ ย่อ : PRINCIPAL iGOLD-C) : เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทกลุ่มบุ คคล นิ ติบุคคล/สถาบัน ที่บริษัท
จัดการก าหนด โดยในเบื้องต้น บริษัท จัดการจะกาหนดสาหรับผู้ลงทุ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ เท่านัน้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total Return) ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ย นแปลง/เพิ่ม เติมผู้ลงทุ นประเภทกลุ่ มบุค คล นิติบุคคล/
สถาบัน เพื่ อลงทุ น ในชนิ ด ผู้ล งทุ น กลุ่ม ได้ โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อนวัน
เปลี่ยนแปลง
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-E) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่ทารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return) โดยในเบื้อ งต้น กาหนดให้สาหรับผู้ลงทุ นที่ทารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy
invest) ของบริษัทจัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุ นอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน
และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iGOLD-X) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัท จัดการ หรือการลงทุ นในหรือมีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมอื่นที่บริษัท จัดการเดียวกันเป็ นผู้รบั ผิด ชอบในการ
ดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่ มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมใน
อนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จ ากส่วนต่างจากการลงทุ น (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total Return)
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาทองคา ซึ่งอาจปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงหรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทาให้
ขาดทุนได้
• ผูล้ งทุนทีต่ ้องการลงทุนในทรัพย์สนิ ทางเลือก เพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ
• ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอนแทนจากการลงทุนในทองคา
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(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
• การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ อาจมีผลกระทบทาให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก
การลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน แต่ทงั ้ นี้ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน (hedging) ตาม
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
• ความผันผวนของราคาทองคา ภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่ งทุนเฉพาะเจาะจงในทองคาแท่ง จึงอาจมีความเสีย่ งจากความผันผวนสูงกว่า
กองทุนทัวไป
่
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้ แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนจะป้ องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
• เนื่ องจากกองทุ น นี้ เป็ น กองทุ น ที่เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ างประเทศ จึงอาจได้ร ับผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ: ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด?
การลงทุนในกองทุนรวมนี้เปรียบเทียบกับดัชนี ราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Gold London PM Fix และปรับด้วย
ต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีล่ งทุน
ทัง้ นี้บริษทั จัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานของกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนได้โดยต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทสี่ มาคมและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผล
การดาเนินงานของกองทุ น ทัง้ นี้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการปิ ดประกาศหน้า
สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและแจ้งในเวบไซต์ของบริษทั จัดการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

5

(7) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ตุลาคม
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 ขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศกองทุนหลัก
และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เซ็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุน โดย
ท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
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ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
- กรณีอตั โนมัติ
บริษัทจัดการจะน าเงิน ค่ารับซื้อคืน หน่ วยลงทุน อัต โนมัติของกองทุ น ทัง้ หมดสับเปลี่ยนไปยังกองทุน เปิ ดพริน ซิเพิล
โกลด์ อินคัม
- กรณีปกติ
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษทั จัดการ
จะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทมี่ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขน้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้ร ับความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุน รวมไม่ได้ร ับชาระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สิน ที่ลงทุน ไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อ นกาหนดการชาระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และจัดท ารายงานที่แสดงเหตุ ผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ (2) ให้ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลั น โดยบริษั ท จัด การอาจมอบหมายให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุ นรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนั น้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ ง
คาสังขายคื
่
นก่อนหลัง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

7

(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม
วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณีอตั โนมัติ
บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์
อินคัม
- กรณีปกติ
ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ไปชนิ ดหน่ ว ยลงทุน อื่น (ระหว่ างชนิด หน่ ว ยลงทุน ) หรือ กองทุน อื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวัน ทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ
ขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่ สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัด การ ให้บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ข้อมูล มูลค่ า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ นจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ทที่ าการทุ กแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
กรณีผถู้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ื อ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
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ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่มี
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•

นาย ชอง วี ยี
นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
นาย ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
คุณจุมพล สายมาลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(2) รายชื่อผู้บริหาร
• คุณจุมพล สายมาลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
• คุณโช ซู ฮุน, CPA
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 57 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 70,573,028,262.89 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย. 63 เป็ นต้นไป)
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
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• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิ น พรหมแพทย์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543 – 2545
พ.ศ. 2537 - 2541
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2544 - 2546
พ.ศ. 2544
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547

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

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด

• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

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

• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.
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• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556

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

• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551

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

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557

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

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166 Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์**
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
อัตราตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ

1 พ.ย. 2562 31 ต.ค. 2563
เก็บจริง*,**

1 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2562
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่่
1 พ.ย. 2560 31 ต.ค. 2561
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 3.75

1.102

1.510

1.514

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

1.070
1.070
0.535
-

1.070
1.070
-

1.070
1.070
-

ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11

0.040
0.040
0.040
0.040

0.040
0.040
-

0.040
0.040
-

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.321
0.321
0.054
0.014
0.086
0.009
0.024
0.048
0.004
0.001

0.321
0.321
0.079
0.010
0.036
0.032
0.001
-

0.321
0.321
0.083
0.010
0.048
0.024
0.001
-

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน จะคานวณเป็ น %ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 21 พ.ค.63 เป็ นต้นไป
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

o

o

o

o

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
(เก็บเข้ากองทุน)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม

อัตราตามโครงการ

อัตราที่เก็บจริง

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น
ยังไม่กาหนด
ยกเว้น
ยังไม่กาหนด
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น
ยังไม่กาหนด
ยกเว้น
ยังไม่กาหนด
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.30 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

0.15
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 141.96

•

Port Folio Duration : -

•

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :

อัตราตามโครงการ

อัตราที่เก็บจริง

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ร้อยละ -18.38
ชนิ ดจ่ายเงินปันผล N/A
ชนิ ดสะสมมูลค่า ร้อยละ -17.29
ชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน N/A
ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ร้อยละ -9.74
ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ N/A
ชนิ ดผู้ลงทุนพิ เศษ ร้อยละ -11.80
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

อัตราตามโครงการ
ตามทีจ่ ่ายจริง

เรียกเก็บจริง
0.55%

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใด และภาษีดงั กล่าวจะถือ
เป็ นภาระของกองทุนรวม
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ค่านายหน้ าจากการซื้อ
อันดับ
รายชื่อบริษทั นายหน้ า
ขายหลักทรัพย์ (หน่ วย :
บาท)
1
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
667,402.77
2
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
210,129.22
3
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
157,235.89
รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด
1,034,767.88

ร้อยละของค่า
นายหน้ าทัง้ หมด
64.50
20.31
15.19
100.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุนต่างประเทศ*2
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
*2
หน่วยลงทุนต่างประเทศกองทุน SPDR

% NAV

2,216,993.30
131,738.90

1.07
0.06

206,701,811.35

99.57

383,633.94
(1,835,864.19)
207,598,313.30

0.18
(0.88)
100.00

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
2,348,724.62
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
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% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 1.13
- ไม่มี - ไม่มี -

ประเภท

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จากัด (มหาชน)
Aธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จากัด (มหาชน)
Aธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จากัด (มหาชน)
A-

1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร
3 เงินฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

จานวนเงิน
ต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

2,215,513.32
131,738.90

2,216,985.72
7.58
131,738.90

ผลการดาเนิ นการของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ต.ค. 63
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์
อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์
อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์
อินคัม-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์
อินคัม-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์
อินคัม-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
(24 เม.ย. 63) (25 ต.ค. 62) (27 ต.ค. 60)
9.2990
8.1152
7.3081

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(16 พ.ย.55)
9.9310*

3 เดือน
(31 ก.ค. 63)
10.3902

-0.09%

-4.42%

7.89%

22.56%

10.55%

7.73%

1.94%
9.6527*

-4.19%
10.0990

10.58%
9.0365

24.29%
7.8860

13.24%
7.1583

10.35%
6.8380

-0.44%

-4.42%

7.91%

22.58%

10.26%

7.14%

1.94%
9.9755*

-4.19%
10.4161

10.58%
N/A

24.29%
N/A

13.24%
N/A

10.35%
N/A

6.77%

-4.23%

N/A

N/A

N/A

N/A

8.79%
10.0490*

-4.19%
10.4771

N/A
9.3405

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

27.93%

-4.09%

8.66%

N/A

N/A

N/A

28.40%
N/A

-4.19%
N/A

10.58%
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5 ปี
(30 ต.ค. 58)
6.8446

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั : ดัชนีราคาทองคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ Gold London PM Fix และปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทน เป็น
สกุลบาท ณ วันที่ลงทุน
* NAV ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนกลุ่มเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 21 พ.ค.63 เป็นต้นไป
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ภาคผนวก
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม SPDR Gold Trust
รายละเอียด กองทุน SPDR Gold Trust:
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุนคือ กองทุน SPDR Gold Trust
Sponser : World Gold Trust Services, LLC ทีถ่ อื หุน้ โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็ นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหากาไรทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
: SPDR Gold Trust
ประเภท
: กองทุนรวมอีทเี อฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock
Exchange: NYSE) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลักทรัพ ย์ญ่ีป่ ุ น
(Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK)
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา
ทองคาหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทัง้ หมดของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนหลักจะลงทุนเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ ีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมทัง้ ตราสารทุ น ของบริษั ท ที่ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรัพ ย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสารหรื อ ผู้ อ อก
(Issue/issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade)
ค่าธรรมเนียม
: ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่า Marketing Agent
0.15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อปี
- ค่า Sponsor
0.15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ประมาณ)
0.10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อปี
Trustee
: BNY Mellon Asset Servicing
Custodian
: HSBC Bank USA, N.A.
Website
: http:www.spdrgoldshares.com
วันจัดตัง้ กองทุน
: 12 พฤศจิกายน 2547
Marketing Agency : State Street Global Markets, LLC
กองทุน SPDR Gold Trust เป็ นกองทุนรวม ETF เพื่อผู้ลงทุนทัวไป
่ (retail fund) และไม่ใช่กองทุ นรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge
fund) ทีม่ ีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพ ย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุ น ต่ า งประทศดังกล่ า วมีน โยบายลงทุ น ในทองค าแท่ ง เพื่ อ สร้า งผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับราคาทองคา
ความเสี่ยงของการลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust :
1. ความเสี่ย งด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) : เป็ น ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหาภาค
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถขายตราสารนัน้ ๆ เพื่อเป็ น
เงินสดในระยะเวลาทีต่ ้องการ
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยง : เนื่ องจาก SPDR Gold Trust ซึ่งเป็ น กองทุ นรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์ ซึ่งสามารถซื้อขายได้ง่ายทุกวันทาการและมีสภาพคล่องสูง กองทุนจึงมีความเสีย่ งในด้านสภาพคล่องอยู่ใน
เกณฑ์ต่า
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3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา (Price Risk) : ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทองคาในตลาดโลก ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่าลง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อกองทุน เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ดังนัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลทาให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลงได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคามีความเป็ นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนในตรา
สารทุนหรือตราสารหนี้ ซึ่งการลงทุนในทองคาเป็ นการกระจายความเสีย่ งการลงทุนในสภาวะทีค่ าดว่าผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารทุนหรือตราสารหนี้มแี นวโน้มลดลง
ผลการดาเนินการย้อนหลังกองทุนหลัก

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทีม่ าของข้อมูล : website ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม
(ประจาปี 2564)
(TH, US, SG)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 13 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 31 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 20 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 9 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 6 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 25 ตุลาคม
วันที่ 4 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 6 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
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วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันวิสาขบูชา, วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
วันสิ้นปี , วันหยุดทาการของประเทศสิงคโปร์
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➢ กองทุ นเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลด์ อิ น คัม เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนั ้น บริ ษัทหลักทรัพ ย์ จัดการ
กองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม ทัง้ นี้ ผล
การดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคัม ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
➢ ในกรณี ที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
➢ บริ ษัท จัดการอาจลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์หรื อทรัพ ย์สิ นอื่ น เพื่ อบริ ษัท จัดการเช่ น เดี ย วกันกับที่ บ ริ ษัทจัดการลงทุ นใน
หลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น รวม โดยบริ ษัท จัด การจะจัด ให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ องกัน ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ นสามารถขอดู ข้อมูลการลงทุน เพื่ อบริ ษัท
จัดการได้ที่บริษทั จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริ ษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
➢ ผู้ลงทุ นสามารถตรวจดู แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ ทาการของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย ชัน้ 16 ถนนหลัง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ 10330 โทรศัพ ท์ : 0-2686-9500 หรื อ 0-2686-9595
www.principal.co.th
➢ บริษัท จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้
ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงาน ผู้มีอานาจ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your
Client: KYC) และการพิ สูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิ น ดังกล่ าว บริ ษัทจัดการและหรือผู้ส นับสนุ นการขายและรับ ซื้อคื นหน่ วยลงทุ น
จาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และ
การทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่ หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนด
แนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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