
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2   0 

 

 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร ์2, CIMB - Principal Gold 8 Percent Trigger 2 Fund     

(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL GOLD8P2) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุน เ ปิดพริน ซิ เพิล  โกลด์  8  เปอร์เซ็น ต์  ท ริกเกอร์  2  ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ จึงอาจทาํให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนสกลุเงินบาทและดอลลารส์หรฐั ดงันัน้ บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

(Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนน้ีมีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ของประเทศท่ีกองทุนไปลงทนุ 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่

ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก

กไ็ด้ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผูล้งทุนยอมรบั

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การกาํหนดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไป

ตามเป้าหมายนัน้ การกาํหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามมูลค่าท่ีกาํหนดเม่ือ

เลิกกองทุนหรือเม่ือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ทัง้น้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวม

อาจไม่ดาํเนินการเลิกกองทุนหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติักไ็ด้ 

• มลูค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการกาํหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการกาํหนดผลตอบแทนซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุนมิได้

เป็นการรบัประกนัหรือทาํให้คาดหวงัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามนัน้ 

• ผูล้งทุนจะได้รบัราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทุนจากการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ ตอนส้ินวนัทาํการ ไม่ใช่ราคาทองคาํท่ีซ้ือขายระหว่างวนั ซ่ึง

ราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทุนอาจต่างจากราคาทองคาํท่ีสามารถซ้ือขายได้ระหว่างวนั (Real-Time pricing)  

• บริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัท่ีเกิดจากเง่ือนไขในการเลิกกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี 

ตราสารรฐัระยะสัน้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว ้

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้

ติดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

        พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2563 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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  ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2  

(Principal Gold 8 Percent Trigger 2 Fund, PRINCIPAL GOLD8P2)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน 1)  กองทุนมนีโยบายนําเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold 

Trust เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทน

ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคํา ซึ่งบริหารจดัการโดย World Gold Trust Services, 

LLC โดยกองทุนดงักล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์

ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น และตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วย

ลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐั โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

และนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหน่ึงไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุน 

2)  ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีใน

ประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสํารองเงนิไว้สําหรบัการดําเนินงาน รอการ

ลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของกองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ 

รวมทัง้ลงทุนในหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน

โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะทําการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเตม็จาํนวน (Fully Hedged) 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

5,000 บาท (เสนอขายเฉพาะช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้

และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่8 มนีาคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่3 พฤษภาคม 2555 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจาก

ความผนัผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ราคาทองคาํ และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึง่สง่ผลใหร้าคาของตราสาร 

เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทุนลงทนุใน SPDR Gold Trust เป็นหลกั ซึง่ผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนหลกัจะ

เป็นผูต้ดิตามสภาพตลาดและวเิคราะหค์วามเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อลดผลกระทบ และความเสีย่งจากการลงทุน 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้

หรอืขายตราสารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพคล่องของตรา

สารอาจจะขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทุนลงทนุใน SPDR Gold Trust ไดท้ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์และ

เป็นกองทุน ETF ซึง่สามารถซือ้ขายไดทุ้กวนัทําการ จงึลดความเสีย่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนได ้

3. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากผูอ้อกตราสารหน้ี

ไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 จะลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสว่น

น้อย และกองทุนดงักล่าวเป็นไปเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ชําระค่าใชจ้า่ย หรอืรกัษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน 

บรษิทัจดัการจะวเิคราะหม์คีวามเสีย่งเกีย่วกบัความสามารถในการชําระหน้ี ของผูอ้อกตราสารอยา่งละเอยีด และพจิารณาลงทุน

เฉพาะในตราสารหน้ีทีม่คีณุภาพเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํ (Price Risk) : ไดแ้ก่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาทองคาํ

ในตลาดโลก ทีอ่าจเพิม่สงูขึน้หรอืลดตํ่าลง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่กองทุน เน่ืองจากมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ตามราคาตลาดโลก ดงันัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะสง่ผลทําใหม้ลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนลดลงได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : การเปลีย่นแปลงของราคาทองคาํมคีวามเป็นอสิระจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนในตราสาร

ทุนหรอืตราสารหน้ี ซึง่การลงทุนในทองคาํเป็นการกระจายความเสีย่งการลงทุนในสภาวะทีค่าดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตรา

สารทุนหรอืตราสารหน้ีมแีนวโน้มลดลง 

5. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากตราสารทีก่องทุนลงทนุเป็นกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวาม

เสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น สง่ผลใหเ้งนิตน้และอตัราผลตอบแทนในรปูเงนิบาทผนัผวนดว้ย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลีย่นทัง้จํานวน เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งของ

ประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยั

เหลา่น้ีอาจมผีลกระทบตอ่กองทุนหลกั หรอืราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน 

(volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มทําใหส้นิทรพัยม์คีวาม

ผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อลดความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หาก

อตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่

คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทาํธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. กองทุนมีความเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
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คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

       ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่   

  อย่างไร 

      เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)   กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

            146,160,819.40 ลา้นบาท  

(3)   กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• เหมาะสําหรบัผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เทียบเคียงกับราคาทองคําใน

ต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการลงทุนในต่างประเทศได ้  

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลีย่นแปลงของมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตราต่างประเทศ อาจมผีลกระทบทําให้เงนิต้นและผลตอบแทนส่วนเพิม่จาก

การลงทุนในรูปของเงนิบาทผนัผวน  แต่ทัง้น้ี กองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ 

• ความผนัผวนของราคาทองคาํ ภาวะเศรษฐกจิ และการลงทุนในต่างประเทศ 

• การกําหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพยีงเหตุให้มกีารเลกิกองทุนหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเมื่อ

มูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนัน้ การกําหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรอืรบัประกนัว่า 

ผูล้งทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามมูลค่าที่กําหนดเมื่อเลิกกองทุนหรอืเมื่อมกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ทัง้น้ี หาก

ภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดําเนินการเลิกกองทุนหรือ 

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตักิไ็ด ้

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื

ไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• มลูคา่หน่วยลงทนุเป้าหมายไมใ่ช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 

• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกบัผู้ลงทุนที่มีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถ

ยอมรบัความเสีย่งจากการลงทนุไดม้ากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

• ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนําเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนก่อนทําการลงทุน 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้  
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 (6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด ?  

เปรยีบเทยีบกบัดชันีราคาทองคาํในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อ

คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดั

ดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรอืกองทุนหลกัทีก่องทุนไปลงทุนได ้

ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยูก่บัเงื่อนไขการเลกิโครงการของกองทุน 

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2556 

       ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

      กองทุนน้ีไมข่ายหน่วยลงทุนหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

      บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เมื่อเป็นไปตามกรณีดงัต่อไปน้ี 

กรณีที ่1 รบัซือ้คนือตัโนมตั ิ

ท่านจะไดร้บัเงนิลงทนุคนืทัง้หมด หากหน่วยลงทุนมมีลูค่ามากกวา่หรอืเท่ากบั 10.85 บาท ต่อหน่วย เป็นเวลา 5 วนัทําการ

ตดิต่อกนั และวนัทําการถดัไปทรพัยส์นิของกองทุนเป็นเงนิสดหรอืเงนิฝากทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัไิดไ้มต่ํ่ากวา่ 10.80 บาทต่อหน่วย  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร  โดยหากหน่วยลงทุนมี

มลูคา่มากกวา่หรอืเท่ากบั 10.80 บาท ต่อหน่วยในวนัใดวนัหน่ึงเพยีงวนัเดยีว และสามารถรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่

ตํ่ากวา่ 10.80 บาทต่อหน่วย  

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทนุ 
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โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสาร

รฐัระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ที่ผู้ลงทุนจะไดร้บั จะคํานวณโดยราคา

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่บรษิทัจดัการดําเนินการรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนอตัโนมตั ิหรอืวนัทีค่าํนวณมลูคา่หน่วยลงทุน  

กรณีที ่2 รบัซือ้คนืปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่สํานักงานจดทะเบยีน

กองทุนรวมโดยเริม่ตัง้แต่วนัที่ 4 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บรษิทัจดัการจะเปิดให้ผูถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้

ทุกวนัทําการตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่คาํนวณ

ได ้ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย 

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศของ

กองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจาก

การรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย

ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทีค่าํนวณมลูคา่หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

ไมม่ ี

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํส ัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2   6 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

กองทนุน้ีไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้หลงัจากการเสนอขายครัง้แรก 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการนําเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด สบัเปลีย่นเพื่อไปซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้จาํนวน 

กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยสง่คาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการของบรษิทัจดัการและวนั

ทําการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี ตัง้แต่เวลาเริม่ทํา 

การถงึเวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขาย 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด 

บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ที่คํานวณทุกสิน้วนัทําการสุดท้ายของเดอืน และ วนัทํา

การก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ 

ในกรณีที่เริม่เปิดรบัคําสัง่ขายคนืกรณีปกติ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ไดทุ้กวนัทําการ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศในหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จดัการรายวนั (บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง

หนังสอืพมิพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดงักล่าวของกองทุนตามที่บรษิทัจดัการเหน็เหมาะสม โดยบรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะไมป่ระกาศล่วงหน้า) หรอืโดยผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ www.principal.th 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
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• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบคุคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 

3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะ

ไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่ว่นกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 โทรศพัท ์: 1553  

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1702 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ ี

        คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา                กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 55 กองทุน 
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     (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562) 

         มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 63,673,185,922.87 บาท 

     (5)  รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คคณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

   (6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•  คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

               ประวตักิารศกึษา 

   พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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               ประสบการณ์ทํางาน 

               พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

               พ.ศ. 2539 - 2547 เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน ก.ล.ต. 

•   คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

                ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

•     คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

      ประวตักิารทาํงาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

•    คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
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ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จํากดั 

พ.ศ. 2553 – 2557                      ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

(5) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(6) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นไปอย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(7) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

 

     หมายเหตุ * ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้          

           ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

                  *** รายการค่าใชจ่้ายอื่นไมร่วมรายการขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 ไมเ่รยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนื 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนื 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ายทะเบยีน

ดาํเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณพีเิศษ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มี.ค. 2561 

- 28 ก.พ. 2562 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มี.ค. 2560  

- 28 ก.พ. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มี.ค. 2559  

- 28 ก.พ. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.18   0.223 0.200 0.204 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.54 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.08  0.040 0.040 0.040 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.47 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2.   ค่าใชจ่้ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14   0.183 0.16 0.164 

o  ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.167 0.145 0.117 

o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.013 0.001 0.004 

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.014 0.043 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

           - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

           - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.095 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.095 

 

ไมม่ ี

0.002 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ลงทุนทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 1.83 

• Port Folio Duration : 0.00 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -21.72 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ รอ้ยละ 0.02 

หมายเหตุ  *ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของ  

               กองทุนรวม 

 

 
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการซ้ือขาย

หลกัทรพัย ์(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั                        3,427.17  67.63 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                        1,640.35  32.37 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด                                  5,067.52  100.00 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร                122,622.71   0.60  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ               827,908.74   4.08  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสงิคโ์ปร ์           19,328,720.71   95.30  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่                141,294.70   0.70  

 หนี้สนิอื่น  (138,727.30)  (0.68) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            20,281,819.56    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 กองทุนหุน้ SPDR / ประเทศสงิคโ์ปร ์

 
 
 
 
 
 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2   13 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 950,531.45 4.6866 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กาํหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- - A- 122,575.67 122,622.71 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- - A- 827,908.74 827,908.74 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
 
 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ :   -เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 

-ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี Gold London PM Fix สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และปรบัตน้ทนุประกนัความเสีย่งค่าเงนิ  
          *NAV ณ วนัที ่28 ก.พ. 2562 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 2562 

นับจากวนั

เร่ิมโครงการ 

(30 ธ.ค.60) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 

(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 

(29 ธ.ค. 60) 

3 ปี 

(25 ธ.ค. 58) 

5 ปี 

(27 ธ.ค. 56) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 7.9062* 7.1584 7.5900 7.9384 6.7299 7.3705 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 

เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์2 
-3.38% 7.21% 8.26% -1.82% 0.99% -0.46% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -2.13% 8.11% 9.21% -0.89% 2.07% 0.68% 



 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

SPDR Gold Trust 

 

กองทุนหลกัท่ีกองทุนจะลงทุนคือ กองทุน SPDR Gold Trust 

Sponser : World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไรทีจ่ดัตัง้ 

ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อ    :  SPDR Gold Trust 

ประเภท  :  กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นิวยอร์ก (New York Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร ์

(Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น (Tokyo Stock Exchange: 

TSE) และตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน  :  กองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคําแทง่ เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบั

ผลตอบแทนของราคาทองคาํหกัค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการจดัการทัง้หมดของ

กองทุน 

กองทุนไมม่นีโยบายลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง (hedging) รวมทัง้ ตราสารทุน

ของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) และตราสารหน้ีที่

มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (issue/issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้

(non-investment grade)  

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์จะลงทุนในกองทุนหลกั ซึง่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโ์ปร ์โดยเปลีย่นจากสกุลเงนิบาท เป็นสกุลเงนิดอลลาร์

สหรฐัเพื่อลงทุน 

คา่ธรรมเนียม  : ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมคีา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 

- คา่ Marketing Agent 0.15%   ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติอ่ปี 

- คา่ Sponsor  0.15%      ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติ่อปี 

- คา่ใช้จา่ยอื่นๆ (ประมาณ) 0.10%      ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติ่อปี 

Trustee    : BNY Mellon Asset Servicing 

Custodian   : HSBC Bank USA, N.A. 

Website     : http:www.spdrgoldshares.com 

วนัจดัตัง้กองทุน   : 12 พฤศจกิายน 2547 

Marketing Agency   :  State Street Global Markets, LLC 

กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวม ETF เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund)และไมใ่ช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge 

fund) ทีม่หีน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดงักล่าวมนีโยบายลงทุนในทองคาํแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนให้

ใกลเ้คยีงกบัราคาทองคํา 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์2 

 (ประจาํปี 2562) 

(TH, US, SG) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์

 (ประจาํปี 2562) 

(TH, US, SG) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562

  

■ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทริกเกอร ์2 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย ์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอรเ์ซ็นต ์

ทริกเกอร ์2 ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทริกเกอร ์2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการ

เงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

■ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอรเ์ซ็นต์ ทริกเกอร ์2 มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนเปิดตราสารทุนทัว่ไป  จึงมี

ความเส่ียงมากกว่าในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทุนในบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

■ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

■ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

■ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

■ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ

กาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

■ 
 
■ 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษทัจดัการและ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

  
บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 

หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามคาํจาํกดั

ความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม

แนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 

Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบัการ

รู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลกูค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธรุกรรมของ

ลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอํานาจ

กาํหนดแนวทาง 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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