
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิโกลด์ ! เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์2 

CIMB-Principal Gold 8 Percent Trigger2 Fund  

(CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2) 

รายงานสถานะการลงทุน   
รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 

ตั!งแต่วนัที" 1 มีนาคม 2560 - 28 กุมภาพนัธ์ 2561 



 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จํากดั  �� อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ชั�น �� ถนนหลงัสวน แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรงุเทพ ����� 

โทรศัพท ์! "#$# %&!!  โทรสาร ! "#&'  ()#'  www.cimb-principal.com. 

CIMB-Principal Asset Management Company Limited  44 CIMB THAI Building  16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan  Bangkok 10330 

Telephone 0 2686 9500  Facsimile 0 2657 3167  www.cimb-principal.com 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั  (บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ)    ขอนําสง่รายงานสําหรบัระยะเวลา 
ตั !งแต่วนัที" 1 มนีาคม 2560 ถงึ วนัที" 28 กุมภาพนัธ ์2561 ของกองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 (“กองทุน”) 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลกั) ซึ"งมนีโยบายลงทุนในทองคําแท่ง เพื"อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองคาํ บรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC ทั !งนี! กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ"งหน่วยลงทุนของ
กองทุน SPDR Gold Trust ที"จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั 

             ในรอบบญัชทีี"ผา่นมา ผลการดาํเนินงานของกองทุนปรบัตวัเพิ"มขึ!น 4.14% แนวโน้มโดยรวมเป็นการแกวง่ตวัอยูก่รอบและผนัผวน
อยูใ่นกรอบที"กวา้งมากขึ!นในช่วงทา้ย โดยหลกัการปรบัขึ!นของราคาทองคาํไดป้ระโยชน์จากการอ่อนค่าของคา่เงนิ USD ที"อ่อนคา่ตามอตัรา
เงนิเฟ้อของสหรฐัที"อ่อนแอ และการผา่นนโยบายปรบัโครงสรา้งภาษแีละงบการคลงัที"คาดวา่จะทําใหด้ลุการคลงัขาดดลุมากขึ!น นอกจากนั !น
ความกงัวล Geopolitical จากการทดสอบขปีนาวธุของเกาหลเีหนือยงัช่วยผลกัดนัราคาทองคาํซึ"งเป็นสนิทรพัยป์ลอดภยัไดเ้ป็นช่วงๆ ที"น่า
สงัเกตุคอืการขึ!นอตัราดอกเบี!ยของ FED 3 ครั !งในปี 2560 ราคาทองคาํจะปรบัตวัลดลงช่วงสั !นๆก่อนการประกาศขึ!นอตัราดอกเบี!ยของ FED 

และปรบัตวัขึ!นอยา่งรวดเรว็หลงัการประกาศ และในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 ถงึแมน้าย Powell จะเขา้รบัตําแหน่งต่อจากนาง Yellen แต่ก็
แสดงจุดยนืที"จะปรบัขึ!นอตัราดอกเบี!ยดว้ยความระมดัระวงัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปอยา่งนาง Yellen ซึ"งเป็นช่วงเดยีวกนักบัที"ทางการจนี
ประกาศตวัเลขกําลงัผลติเหมอืงทองคาํในจนีปรบัตวัลดลง -9.0% YoY ในขณะที"ความตอ้งการทองคาํในจนียงัคงเพิ"มขึ!น 9.4% YoY 

สนบัสนุนราคาทองคาํในช่วงสั !นๆ   

สาํหรบัมมุมองในอนาคตคาดวา่ราคาทองคาํจะยงัคงแกวง่ตวัคอ่นขา้งมากตามการขึ!นดอกเบี!ยของ FED ที"คาดวา่จะมถีงึ 3 ครั !งใน
ปีนี! ในขณะที"สถานการณ์การเงนิและการคลงัของสหรฐัมแีนวโน้มที"จะอ่อนแอจาก twin deficit ตามนโยบายของนาย Trump ที"จะกดดนั
คา่เงนิ USD แต่สนบัสนุนราคาทองคาํ นอกจากนั !นปญัหา Geopolitical Risk และ Trade War ที"ถงึแมจ้ะผอ่นคลายลงในช่วงนี!แต่กย็งัไมม่ี
ขอ้ตกลงที"ชดัเจน ซึ"งอาจจะกลบัมาเป็นประเดน็ไดอ้กีครั !ง อยา่งไรกด็นีกัลงทุนควรจบัตามองอตัราเงนิเฟ้อที"หากกลบัมาเรว็กวา่คาด และ
นโยบายการเงนิของ ECB และ BOJ ที"หากมกีารสง่สญัญาณเพิ"มขนาดหรอืยดืระยะเวลาออกไปไกลกว่าเดมิจะสามารถกดดนัราคาทองคําได้ 
 

 
 

 สดุทา้ยนี! บลจ.ซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ ขอขอบคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่าน ที"ไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 

 





 

 

 

 

  

   

  

Fund Name: CIMB-P GOLD8P2

Balance Date: ศ. 23 ก.พ. 2018

Inception: พฤ. 3 พ.ค. 2012

ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที  23 กมุภาพนัธ  ์2561

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 24,029,123.59

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 8.1034

ผลตอบแทนยอ้นหลงั
ผลตอบแทนของ

กองทนุ
เกณฑม์าตรฐาน*

คา่เบี ยงเบน
มาตรฐาน

Information Ratio

3 เดอืน 2.33% 2.65% 9.21% -0.19

6 เดอืน 2.17% 2.98% 10.35% -0.19

1 ปี1 4.24% 5.66% 9.87% -0.18

3 ปี1 2.79% 4.00% 12.20% -0.12

5 ปี1 -3.13% -1.95% 14.75% -0.10

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a

YTD 2.08% 2.75% 9.35% -0.71

ตั  งแตจั่ดตั  งกองทนุ2 -3.54% -2.09% 14.45% -0.13

1
 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2
 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั  งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป

*เกณฑม์าตรฐาน Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%  

   

   

   



Performance 

GLD Share Price at Close 

Cumulative **  †† Trust Gold Spot Price 

(Mid Point) 

Year to date **  ‡ +1.091791% +1.181888% 

1 month -2.075989% -1.791501% 

3 months +3.220479% +3.064415% 

6 months -0.651725% +0.054641% 

1 year +4.839386% +4.859620% 

5 year § -3.954719% -3.652602% 

Since inception (to month end) § +8.031859% +8.580663% 

** All figures are to month end [02/28/2018] unless otherwise indicated 

†† Year to date begins December 31 2017. Gold Spot Price taken as at 16.30 (NYT) note the price may 

differ from the London PM fix of the same day. 

‡ updated between 9.15pm and 9.45pm UK 

§ Returns are Annualized 

 

 

 

 







































รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด 28 กุมภาพนัธ ์ 2561  กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์2 � 

�.  แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) 

 

 

 

2. รายชื!อบุคคลที!เกี!ยวข้องที!มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

รายชื!อบุคคลที!เกี!ยวข้องที!มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

ตั "งแต่วนัที!  1  มีนาคม  2560  ถึงวนัที!  28  กมุภาพนัธ ์ 2561 

                                        - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที!เกี!ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี! บรษิัทจดัการ
โดยตรง หรอืที! website ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

 

 

 

3. รายชื!อผูจ้ดัการกองทุนรวม 

 

รายชื!อผูจ้ดัการกองทุนที!บริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์ 8  เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์ 2 

1. นายวนิ  พรหมแพทย ์

2. นายวทิยา  เจนจรสัโชต ิ

3. น.ส.ดาราวรรณ  ประกายทพิย ์

4. น.ส.วริยิา  โภไคศวรรย ์

5. นายปณิธ ิ จติรโีภชน์ 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื!อผูจ้ดัการกองทุนทั �งหมดไดท้ี! website ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด 28 กุมภาพนัธ ์ 2561  กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์2 � 

 

 

4. รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (Soft Commission) 

 

บทวิเคราะห์

สิทธิในการ

ซื อหุ้นสามญั 

(ช่วง IPO)

อื"นๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จาํกดั (มหาชน) P

2 ธนาคาร กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) P P

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) P P

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี! กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) P

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั P P

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั P

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั P

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) P

9 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) P       เพื!อเป็นขอ้มลูประกอบ

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) P P        การตดัสนิใจลงทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) P

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั P P

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จาํกดั (มหาชน) P   

14 บรษิทัหลกัทรพัย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) P

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จาํกดั P P

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) P P

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) P      

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั P

ชื"อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ผลประโยชน์ตอบแทนที"ได้รบั

เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื"องจากการที"กองทนุใช้บริการบคุคลอื"น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ลาํดบั

 
 

 

 

 

 

 



รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด 28 กุมภาพนัธ ์ 2561  กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์2 � 

 

5. ค่านายหน้าทั �งหมดจากการที�บริษทัสั �งซื�อขายหลกัทรพัยฯ์ 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรพัย ์

ตั �งแต่วนัที� 1 มีนาคม 2560 ถึงวนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2561 

อนัดบั รายชื�อบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจากการซื�อ
ขายหลกัทรพัย ์(หน่วย : 

บาท)  

 รอ้ยละของค่า
นายหน้า
ทั �งหมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 3,474.08 100.00 

รวมค่านายหน้าทั �งหมด                         3,474.08  100.00 

 

 

 

 

6. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัที! 28 กมุภาพนัธ ์2561 

รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

              

    

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1
 

 

% NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ       

 

เงนิฝากธนาคาร 
 

            1,348,906.78  
 

5.65  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 

หน่วยลงทุน*2
 / ประเทศสงิคโ์ปร ์           22,166,280.16  

 
92.83  

อื!น ๆ             

 

ทรพัยส์นิอื น 

 

              402,256.24  
 

1.68  

 

หนี!สนิอื น 

 

(38,767.05) 
 

(0.16) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            23,878,676.13    100.00 

หมายเหตุ : *1
 มลูค่าตามราคาตลาดที รวมดอกเบี!ยคา้งรบัแลว้ 

  

  

*2 กองทุนหุน้ CIMB-Principal Gold 8 Percent Trigger2 Fund / ประเทศสงิคโ์ปร ์
 



รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด 28 กุมภาพนัธ ์ 2561  กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์2 � 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี� เงินฝากหรอืตราสารกึ งหนี� กึ งทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

   

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
  

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที!ธนาคารที!มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน   

  
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ั !งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ�าประกนั 1,348,906.78 5.65 

 (ค) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัตํ!ากว่าอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้ 

  
      (investment grade) หรอืตราสารที!ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขั �นสงู (upper limit) ที บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV 

  หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแล้ว 
 

  

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื อถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ�า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื!อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตั "ว  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด 
*1
 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ต
อรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- - AAA 1,348,705.31 1,348,906.78 

 

หมายเหตุ : *1
 มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้ 

    

 

 

7.  สดัส่วนผูถื้อหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)    
          -  รอ้ยละ  __   (ไม่มี) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จํากดั 

สอบถามข้อมูลเพิ !มเติมได้ที!โทรศัพท์หมายเลข 0-26869500 

www.cimb-principal.com 

 


