
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เดิมกองทนุชื่อกองทนุเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั, CIMB - Principal Gold Income Fund (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL 

iGOLD) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทนุเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั มีการลงทนุในต่างประเทศ จึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน บริษทัจดัการจะลงทนุในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นที่ลงทนุ ณ ต่างประเทศ 
ทัง้น้ี กองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผูล้งทนุอาจขาดทนุหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได้ 

 กองทนุน้ี มีการลงทนุในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศ
ที่กองทุนไปลงทุน  และเน่ืองจากกองทุน น้ี  เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม ่ปกติ ทาํให้กองทนุไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ ูล้งทุนไม่ได้รบัเงิน
คืนตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 ผู้ลงทุนจะได้รบัราคาหรือม ูลค่าหน่วยลงทุนจากการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  ณ  ตอนสิ้นวนัทาํการไม่ใช่ราคาทองคาํที่ซื้อขาย
ระหว่างวนั ซึ่งราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุ อาจต่างจากราคาทองคาํที่สามารถซื้อขายได้ระหว่างวนั (Real-Time pricing)  

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น  5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดจ่ายเงินปันผล  ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดผ ู้ลงทุนสถาบนั และชนิดผ ู้ลงทุนกล ุ่ม  ทัง้น้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ีได้ ผู้
ลงทนุควรศึกษาข้อมลูของหน่วยลงทนุท ัง้ 5 ชนิดก่อนทาํการลงทนุ   

 การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทาํให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมที่ม ีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วย
ลงทนุ ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

 มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น
ของกองทนุแต่ละชนิด 

 สาํหรบัหน่วยลงทนุชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิบริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะส ัน้ ทัง้จาํนวน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน
ลงทนุเริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผูล้งทนุควรลงทุนในกองทนุ เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทนุรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผ ู้
ลงทนุ และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่กองทุน ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ี
คาํส ัง่ไว้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

 ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี  มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พริน

ซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
 
 

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

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 7 สิ้นสดุวนัที่ 31 ตลุาคม 2562 
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  ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั  
Principal Gold Income Fund (PRINCIPAL iGOLD)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) 
กองทุนรวมทองคาํ (Gold Fund) 
โดยโครงการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-R)  
 ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-A)  
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่นไขที่
กองทุนกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทนุ เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทนุไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 
เพยีงกองทนุเดยีว โดยกองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคาํแทง่ เพือ่ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองคาํ ซึง่บรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุน
ดงักลา่วไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์ตลาดหลกัทรพัยญ์ีปุ่่ น และ
ตลาดหลกัทรพัยฮ์อ่งกง ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหน่ึง
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

การป้องกนัความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยน 

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนใน
ต่างประเทศ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน 

มคูค่าข ัน้ต ํา่ในการขาย
คืนหน่วยลงทุน 

1,000 บาท 

 

ไมก่าํหนด 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที่จดทะเบยีน 

วนัที ่3 ตุลาคม 2555  
 

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2555 

 
 
 
 
 
 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.  ความเสี่ยงทางธ ุรกิจ  (business  Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหนี้ของผ ู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื ความ
เสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการ
ดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสีย่งที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหน้ีไม่
สามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ีหากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิปัจจยั
ทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวการณ์ลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของ
ตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี 
วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุน
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

2.  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง 
เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัรา
ดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดย
คาํนึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักลา่ว 

3.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไมส่ามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้
หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยคํานึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยสําคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งที่
กาํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4.  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เชน่ แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบาย
การเงนิการคลงั สภาพคลอ่งในระบบ เป็นตน้ เพือ่คาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนใน
ตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระเงินต้นและดอกเบีย้ของผ ู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากผูอ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถจ่าย
คนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั จะลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสว่นน้อย และกองทุนดงักล่าวเป็นไป
เพือ่การดาํเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ชาํระค่าใชจ้า่ย หรอืรกัษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน บรษิทัจดัการจะวเิคราะหม์คีวามเสีย่งเกีย่วกบั
ความสามารถในการชาํระหน้ี ของผูอ้อกตราสารอยา่งละเอยีด และพจิารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีทีม่คีุณภาพเพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคาํ (Price Risk) : ไดแ้ก่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลก ที่
อาจเพิม่สูงขึน้หรอืลดตํ่าลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน เน่ืองจากมลูค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลก ดงันัน้ 
หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะสง่ผลทาํใหม้ลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนลดลงได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : การเปลีย่นแปลงของราคาทองคํามคีวามเป็นอสิระจากการเปลีย่นแปลงจากการลงทุนในตราสารทุนหรอืตรา
สารหน้ี ซึง่การลงทุนในทองคาํเป็นการกระจายความเสีย่งการลงทุนในสภาวะทีค่าดวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารหน้ีมี
แนวโน้มลดลง 

7.  ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากตราสารทีก่องทุนลงทุนเป็นกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น สง่ผลใหเ้งนิตน้และอตัราผลตอบแทนในรปูเงนิบาทผนัผวนดว้ย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

8.  ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น 
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การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อกองทุน
หลกั หรอืราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิทัจดัการไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืงค่าเงนิ และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

9. ความเสี่ยงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน  
(volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักลา่วย่อมทาํใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกวา่
การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง
เทา่นัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว อาจทาํใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปใน
ทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักลา่ว ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่ง
ดงักลา่วกองทุนจะทาํธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์
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        ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 

เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ? 

1,500 ลา้นบาท 

          บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)   กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

  เหมาะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ทยีบเคยีงกบัราคาทองคาํใน
ต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการลงทนุในต่างประเทศได ้โดยกองทุนแบง่ชนิดของหน่วย
ลงทุนดงัน้ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-R): เหมาะกบัผูล้งทนุประเภทบุคคลธรรมดา เปิด 
โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/
สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไป
ตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-A) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน
รบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)   
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/
สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามที่
กรมสรรพากรกาํหนด   
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iGOLD-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิติ
บุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะกาํหนดสาํหรบัผูล้งทุนกองทุนสาํรองเลีย้งชพีภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ เทา่นัน้  โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทนุ
ประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัเพือ่ลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุม่ได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

  เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

  ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาทองคาํ ซึง่อาจปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูหรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุนและทาํให้
ขาดทุนได ้

  ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนในทรพัยส์นิทางเลอืก เพือ่กระจายการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทต่างๆ 
  ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอนแทนจากการลงทุนในทองคาํ 

(4)   ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ? 

  การเปลีย่นแปลงของมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศ  
  ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ อาจมผีลกระทบทาํใหเ้งนิตน้และผลตอบแทนสว่นเพิม่จาก

การลงทุนในรปูของเงนิบาทผนัผวน แต่ทัง้น้ี กองทนุจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จาํนวน (hedging) ตาม
ดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

  ความผนัผวนของราคาทองคาํ ภาวะเศรษฐกจิ และการลงทุนในต่างประเทศ 
  กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุนเฉพาะเจาะจงในทองคาํแทง่ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนสงูกวา่

กองทุนทัว่ไป 
  เน่ืองจากกองทนุมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื

ไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อยา่งไรกต็าม กองทนุจะป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุน 

คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 
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  เน่ืองจากกองทนุน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทนุในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

(5)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
         ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 
 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
หมายเหตุ:  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่  
               ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

    (6)   การลงทนุในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลา 
           เท่าใด?  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี ราคาทองคาํในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ Gold London PM Fix และปรบัดว้ยตน้ทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีล่งทุน 
ทัง้น้ีบรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อใหเ้หมาะสมกบันโยบายการลงทุนของกองทุนได้
โดยตอ้งสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ทีส่มาคมและสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทุน ทัง้น้ีต้องได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์และบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนัก่อนการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยการปิดประกาศหน้าสาํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืและแจง้ในเวบไซตข์องบรษิทัจดัการ 

    (7)  เป็นกองทุนรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
         กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

    (8)  กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
        วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม  
        วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2556 

ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

     (1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร    
          1.1 ขายหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัและเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  และวนัทาํการของประเทศกองทุนหลกั     
และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน  ตัง้แต่เปิดทาํการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 
ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทนุ โดย  
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคาร  ดงัต่อไปน้ี 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
-  กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซิเพลิ 
โกลด ์อนิคมั 

-  กรณีปกต ิ
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการ
จะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักลา่วและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
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ดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แล ้ว และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 
(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลือ่นกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงือ่นไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม 
วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
            -  กรณีอตัโนมตั ิ

   บรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์
อนิคมั 

    -  กรณีปกต ิ
   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น 
   ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ 
   ขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
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(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน วนัทาํการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไมน่ับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 
 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  
(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

 นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
 นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 
 นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 
 นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
 นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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(2) รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA            หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู              หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2561) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทนุ  

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2561) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 60,174,770,358.95 บาท  

 (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณดาราวรรณ ประกายทพิย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์    ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนา เชนะกุล, CFA    ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล    ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่    ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล    ผูจ้ดัการกองทนุ 

 (6) รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

 คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2543 – 2545                   ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
  พ.ศ. 2537 - 2541                    ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ประสบการณ์ทาํงาน 
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2555 - 2558                    หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2548 - 2555                    หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2547 - 2548                    หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2546 - 2547                    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2544 - 2546                    นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2544                              Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 
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 คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ , CISA 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2537 - 2538                     ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ประสบการณ์ทาํงาน 
  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน ก.ล.ต. 

 คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท สาขาบรหิารการเงนิ จาก Eramus University                         
  พ.ศ. 2544 - 2548                     ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                 
  ประสบการณ์ทาํงาน  
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2557 - 2558  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
  พ.ศ. 2553 - 2555  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

 คณุวิริยา โภไคศวรรย ์
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
  พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
  พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
  พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
  ประสบการณ์ทาํงาน  
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 
  พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั 
  พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

 คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
  พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  ประวตักิารทาํงาน 
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
  พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 คณุธนา เชนะกลุ , CFA  
        ประวตักิารศกึษา  

       พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
        ประวตักิารทาํงาน   

  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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 คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
  พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
  ประวตักิารทาํงาน 
  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
  พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

(7) รายชื่อผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2626-7777  
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

 (8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)  ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางที่ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากผ ูซ้ื้อ หรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือกองทนุรวม 

 
หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
          ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

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

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

ต ัง้แต่วนัที่ 
1 พ.ย. 2558 - 
31 ต .ค. 2559 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 
 

1.514 1.573 1.55 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
-  ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูคา่ 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

1.070 1.070 1.07 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
-  ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูคา่ 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

0.040 0.040 0.04 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
-  ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดสะสมมลูคา่ 
-  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-  ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

0.321 0.321 0.29 

2.   คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.083 0.142 0.15 
o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.011 0.01 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.048 0.077 0.09 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.024 0.052 0.04 
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.001 0.002 0.01 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการ

ขาย 
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั 10 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม อตัราตามโครงการ อตัราที่เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

ยงัไมก่าํหนด 
ยกเวน้ 

ยงัไมก่าํหนด 
ยงัไมก่าํหนด 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 
ยงัไมก่าํหนด 

ยกเวน้ 
ยงัไมก่าํหนด 
ยงัไมก่าํหนด 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 
ตามเงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

ยงัไมก่าํหนด 
ตามเงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

ยงัไมก่าํหนด 
ยงัไมก่าํหนด 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ตามเงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ยงัไมก่าํหนด 

ตามเงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ยงัไมก่าํหนด 
ยงัไมก่าํหนด 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ยงัไมก่าํหนด 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ยงัไมก่าํหนด 
ยงัไมก่าํหนด 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยงัไมก่าํหนด 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยงัไมก่าํหนด 
ยงัไมก่าํหนด 

 

 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 0.00 

 Port Folio Duration : - 

 ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : 
ชนิดสะสมมลูค่า ร้อยละ – 23.21 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ร้อยละ -23.12 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เร ียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.11 % 
 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักลา่วจะถอื 
                 เป็นภาระของกองทนุรวม 

    
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั 
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

ต ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย  ์(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 62,048.45 56.44 
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 47,890.76 43.56 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 109,939.21                        100.00  
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การก ู้ยมืเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2561 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ    
 เงนิฝากธนาคาร  2,869,496.59  2.24 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 1,148.93  0.00 
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ    
 หน่วยลงทุนต่างประเทศ*2  127,132,458.00  99.32 
อื่น  ๆ           
 หน้ีสนิอื่น  (2,003,771.68)  (1.56) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   127,999,331.84  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 

  
*2 หน่วยลงทุนต่างประเทศกองทุน PRINCIPAL Gold Income Fund 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทนุรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 2,870,645.52 2.24 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทนุข ัน้สงู (upper limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกล ุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิ
ตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์(ไทย) จาํกดั (มหาชน) - - A- 2,868,554.68 2,869,496.59 
2 เงนิฝากธนาคารสกุล

ต่างประเทศ 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์(ไทย) จาํกดั (มหาชน) - - A- 1,148.93 1,148.93 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้     
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ผลการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 
หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ 

   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
 ตวัชีว้ดั: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00% 

          * NAV ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วนัที่ 31 ต .ค. 61 

นับจากวนัเริ่ม
โครงการ 

(16 พ.ย.55) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(20 ก.ค. 61) 

6 เดือน 
(27 เม.ย. 61) 

1 ปี 
(27 ต .ค. 60) 

3 ปี 
(30 ต .ค. 58) 

5 ปี 
(25 ต .ค. 56) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 6.8169* 6.9060 7.4628 7.3081 6.8446 7.9581 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์
อนิคมั-ชนิดสะสมมลูคา่ 

-6.23% -0.90% -8.76% -7.26% -0.13% -2.90% 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 6.6620* 6.7497 7.3069 7.1583 6.8380 7.9406 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์
อนิคมั-ขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

-6.59% -0.93% -8.93% -7.47% -0.86% -3.30% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -4.53% -0.73% -7.95% -5.29% 2.18% -0.71% 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม SPDR Gold Trust 

รายละเอยีด กองทุน SPDR Gold Trust:  
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื กองทุน SPDR Gold Trust 
Sponser : World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหากาํไรทีจ่ดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชือ่  : SPDR Gold Trust 
ประเภท  : กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ (New York Stock 

Exchange: NYSE) ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น 
(Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลกัทรพัยฮ์อ่งกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนมนีโยบายลงทุนในทองคาํแท่ง เพือ่สรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของราคา
ทองคาํหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการจดัการทัง้หมดของกองทุน ทัง้น้ี กองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรฐั   

  กองทุนไม่มนีโยบายลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) รวมทัง้ ตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก 
(Issue/issuer) ตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade)  

คา่ธรรมเนียม  : ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมคีา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 
- คา่ Marketing Agent  0.15%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 
- คา่ Sponsor  0.15%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 
- คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ (ประมาณ) 0.10%  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอปี 

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) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด์ (hedge 
fund) ทีม่หีน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในทองคําแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
ใกลเ้คยีงกบัราคาทองคาํ 

ความเสี่ยงของการลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust :  
1. ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน  (Foreign Exchange Rate Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิม่ขึ้นหรอืลดลงของ 
   อตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลหน่ึงเมือ่เทยีบกบัเงนิอกีสกุลหน่ึง  
    แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม 
   กบัสถานการณ์ โดยจะใชก้ารวเิคราะหท์างเศรษฐกจิและการเงนิมหาภาค 
 
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนไม่สามารถขายตราสารนัน้ๆ เพื่อเป็น  
   เงนิสดในระยะเวลาทีต่อ้งการ  
    แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เน่ืองจาก SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด 
   หลกัทรพัยส์งิคโปร ์ซึง่สามารถซื้อขายไดง้า่ยทุกวนัทาํการและมสีภาพคล่องสงู กองทุนจงึมคีวามเสีย่งในดา้นสภาพคล่องอยู่ใน 
   เกณฑต์ํ่า  
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3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคาํ (Price Risk) : ได้แก่ ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 
         ทองคําในตลาดโลก ทีอ่าจเพิม่สูงขึน้หรอืลดตํ่าลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อกองทุน เน่ืองจากมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนทีม่กีาร 
         เปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลก ดงันัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลทําใหม้ลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนลดลงได ้
         แนวทางการบริหารความเสี่ยง : การเปลีย่นแปลงของราคาทองคาํมคีวามเป็นอสิระจากการเปลีย่นแปลงจากการลงทุนในตรา 
         สารทุนหรอืตราสารหน้ี ซึง่การลงทุนในทองคาํเป็นการกระจายความเสีย่งการลงทุนในสภาวะทีค่าดวา่ผลตอบแทนจากการลงทุน  
         ในตราสารทุนหรอืตราสารหน้ีมแีนวโน้มลดลง 
 

   ผลการดาํเนินการยอ้นหลงักองทุน : 
 

ผลงานสิ้นสดุ 
31 ต .ค. 2561 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั  (%) (USD) 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 5 ปี* ต ัง้แต่จดัต ัง้กองทุน* 

SPDR Gold Trust -0.72 -7.58 4.57 -2.05 7.00 

GOLDLNPM Index -0.52 -7.64 -4.28 -1.70 7.52 
                   Source: World Gold Council 
                   *annualized return 
                   ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 



 

ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั 

 (ประจาํปี 2562) 
(TH, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบชูา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต ์
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต ์
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา, วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบชูา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู 
  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน
พระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั 

 (ประจาํปี 2562) 
(TH, US, SG) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  โกลด ์ อินคมั  เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้  บริษัทหลกัทรพัย  ์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั ทัง้นี้ ผล
การดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด  ์อินคมั ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของ
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 กองทุนมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนเปิดตราสารทุนทัว่ไป  จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเร ื่องของการกระจกุ
ตวัของการลงทุนในบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

 ในกรณีที่ผ ู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อม ูลเพ่ิมเติม  ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อม ูลโครงการได้ที่
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัย ์สินอื่น  เพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทุนใน
หล กัทรพัย ์หรือทรพัย ์สินอื่น เพื่อกองทุน รวม  โดยบริษัทจดัการจะจดั ให้ม ีระบบงานที่ ป้อ งก ันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผ ู้ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสามารถขอด ูข้อม ูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จดัการได้ที่บริษทัจดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธรุกรรมกบับคุคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ  ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อที่บริษทั
จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจด ูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ท ําการของบริษัท
จดัการและผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รบัการแต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ 

 ผูล้งทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี 
ไทย  ชัน้16 ถนนหล ังสวน  แขวงล ุม พินี  เขตปทุมว ัน  กร ุงเทพฯ  10330 โทรศ ัพท์ : 0-2686-9500 หรือ   0-2686-9595 
www.principal.co.th 

 บริษัทจดัการและ/ หรือผ ู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการแต่งต ัง้ อาจพิจารณาขอข้อม ูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผ ู้สนใจส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผ ู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผ ู้
ลงทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่ม ีอ าํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการส ัง่การของหน่วยงาน    ผูม้ ีอาํนาจ  ทัง้นี้ 
บริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต ้องทาํความร ู้จกัตวัตนของล ูกค้า (Know Your 
Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบล ูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผ ู้สนใจส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  หรือผ ู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อม ูลเกี่ยวกบัการร ู้จกัต วัตนของล ูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลกูค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผ ูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผ ู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
จาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาํธรุกรรมของล ูกค้าเดิม และ
การทบทวนข้อม ูลล ูกค้าให้เป็นปัจจุบนั เป็นระยะๆ  รวมทัง้การดาํเนินการอื่นๆ  ตามที่หน่วยงานผ ู้ม ีอ าํนาจกาํหนด
แนวทาง 

 
  รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 

 

 



 

 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


