
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์, CIMB - Principal Gold 8 Percent Trigger Fund     
(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL GOLD8P) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุน เ ปิดพรินซิ เพิล  โกลด์  8  เปอร์เซ็นต์  ท ริกเกอร์ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินบาท และดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและ 
ผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• การก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติัเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุน
เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ การก าหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรบัประกนัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามมูลค่าท่ี
ก าหนดเม่ือเลิกกองทุนหรือเม่ือมีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทัง้น้ี หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลงไปจากการ
คาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ด าเนินการเลิกกองทุนหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติักไ็ด้ 

• มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการก าหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุนผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การก าหนดผลตอบแทนซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการเลิกกองทุนมิได้
เป็นการรบัประกนัหรือท าให้คาดหวงัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนตามนัน้ 

• ผู้ลงทุนจะได้รบัราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนจากการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ ตอนส้ินวนัท าการไม่ใช่ราคาทองค าท่ีซื้อขายระหว่างวนั 
ซ่ึงราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอาจต่างจากราคาทองค าท่ีสามารถซื้อขายได้ระหว่างวนั (Real-Time pricing)  

• บริษทัจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัท่ีเกิดจากเง่ือนไขในการเลิกกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี 
ตราสารรฐัระยะสัน้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

 
 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์
Principal Gold 8 Percent Trigger Fund (PRINCIPAL GOLD8P) 
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  ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์   

(Principal Gold 8 Percent Trigger Fund , PRINCIPAL GOLD8P)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน 1)   กองทุนมนีโยบายน าเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 
เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองค า ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุน
ดงักล่าวได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก ตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร ์ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust 
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ เป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหนึ่ง 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

2)   ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มี
อายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารองเงนิไวส้ าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพ
คล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ หน่วย private equity ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สินที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ   

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

1,000 บาท  

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2555 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่2 มนีาคม 2555 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เนื่องจากความ 
ผนัผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ราคาทองค า และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ส่งผลใหร้าคาของตราสาร เพิม่ขึน้หรอืลดลง
ไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : เนื่องจากกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust เป็นหลกั ซึง่ผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนหลกัจะเป็นผูต้ดิตาม
สภาพตลาดและวเิคราะหค์วามเสีย่งอย่างสม ่าเสมอเพื่อลดผลกระทบ และความเสีย่งจากการลงทุน 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขาย 
ตราสารไดแ้ตไ่ม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้นี้สภาพคลอ่งของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบั
สภาพขนาดของตลาดทุนของแตล่ะประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : เนื่องจากกองทุนลงทุนใน SPDR Gold Trust ไดท้ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์และเป็นกองทุน 
ETF ซึง่สามารถซื้อขายไดทุ้กวนัท าการ จงึลดความเสีย่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนได ้

3. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถ
จ่ายคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : เนื่องจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์จะลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนน้อย และ
กองทุนดงักล่าวเป็นไปเพื่อการด าเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ช าระค่าใชจ้่าย หรอืรกัษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน บรษิทัจดัการจะ
วเิคราะหม์คีวามเสีย่งเกีย่วกบัความสามารถในการช าระหนี้ ของผูอ้อกตราสารอย่างละเอยีด และพจิารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่ ี
คุณภาพเพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ 

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองค า (Price Risk) : ไดแ้ก่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาทองค าในตลาดโลก 
ทีอ่าจเพิม่สงูขึน้หรอืลดต ่าลง ซึง่ส่งผลกระทบตอ่กองทุน เนื่องจากมลูค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลก 
ดงันัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลท าใหม้ลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนลดลงได้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : การเปลีย่นแปลงของราคาทองค ามคีวามเป็นอสิระจากการเปลีย่นแปลงจากการลงทุนในตราสารทนุหรอื
ตราสารหนี้ ซึง่การลงทุนในทองค าเป็นการกระจายความเสีย่งการลงทุนในสภาวะทีค่าดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนหรอื 
ตราสารหนี้มแีนวโน้มลดลง 

5. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจากตราสารทีก่องทุนลงทุนเป็นกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น สง่ผลใหเ้งนิตน้และอตัราผลตอบแทนในรปูเงนิบาทผนัผวนดว้ย 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นทัง้จ านวน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ 

6. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน 
เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมผีลกระทบตอ่
กองทุนหลกั หรอืราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ 
และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ 

7. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความ
เสีย่งเท่านัน้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีาร
เปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา
ดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

        ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

            เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

            271,519,584.46 บาท  

(3)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• เหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่เทยีบเคยีงกบัราคาทองค าในต่างประเทศ โดยเขา้
ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการลงทุนในต่างประเทศได้   

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 

• ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการเลกิโครงการของกองทุน 

 (4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลีย่นแปลงของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ อาจมผีลกระทบท าใหเ้งนิตน้และผลตอบแทนส่วนเพิม่จากการลงทุนใน
รูปของเงนิบาทผนัผวน  แต่ทัง้นี้ กองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิที่
ลงทุนในต่างประเทศ 

• ความผนัผวนของราคาทองค า ภาวะเศรษฐกจิ และการลงทุนในต่างประเทศ 

• การก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพยีงเหตุใหม้กีารเลกิกองทุนหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิมื่อมูลค่าหน่วย
ลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนัน้ การก าหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่ เป็นการประมาณการหรือรบัประกันว่าผู้ลงทุนจะได้ร ับ
ผลตอบแทนตามมูลค่าที่ก าหนดเมื่อเลกิกองทุนหรอืเมื่อมกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิทัง้นี้ หากภาวะตลาดหรอืภาวการณ์
ลงทุนเปลีย่นแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ด าเนินการเลกิกองทุนหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิไ็ด ้

• เนื่องจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืได้รบัก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• มลูค่าหน่วยลงทนุเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 

• กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีม่คีวามตอ้งการผลตอบแทนสงู และสามารถยอมรบั 

ความเสีย่งจากการลงทุนไดม้ากกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• ผูล้งทุนควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนก่อนท าการลงทุน 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

กองทุนนี้ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิตน้  

(6)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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(7)    การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด ?  

เปรยีบเทยีบกบัดชันีราคาทองค าในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ และปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัดงักล่าวข้างต้น 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรอืกองทุนหลกัทีก่องทุนไปลงทุนได้ 

 (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2556 

        ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

       กองทนุนี้ไม่ขายหน่วยลงทุนหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

       บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เมื่อเป็นไปตามกรณีดงัต่อไปนี้ 

กรณีที ่1 รบัซื้อคนือตัโนมตั ิ

ท่านจะไดร้บัเงนิลงทุนคนืทัง้หมด หากหน่วยลงทุนมมีลูค่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10.85 บาท ต่อหน่วย เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิตอ่กนั 
และวนัท าการถดัไปทรพัยส์นิของกองทุนเป็นเงนิสดหรอืเงนิฝากทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิดไ้ม่ต ่ากว่า 10.80 
บาทต่อหน่วย  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร  โดยหากหน่วยลงทุนมีมูลค่า
มากกว่าหรอืเท่ากบั 10.80 บาท ต่อหน่วยในวนัใดวนัหนึ่งเพยีงวนัเดยีว และสามารถรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิด้ไม่ต ่ากว่า 10.80 
บาทต่อหน่วย  

โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้หมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 
โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ที่ผู้ลงทุนจะได้รบั จะค านวณโดยราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
อตัโนมตั ิหรอืวนัทีค่ านวณมลูค่าหน่วยลงทุน  

กรณีที ่2  รบัซื้อคนืปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัจากครบระยะเวลา 8 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีส่ านักงานจดทะเบยีนกองทุนรวม
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤศจกิายน 2555 เป็นต้นไป โดยผูถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ
เวลา 15.00 น.ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขาย 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุน
หลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิัทจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัทีค่ านวณมลูค่าหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

ไม่ม ี

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
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• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความเห็นชอบของ
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดับวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

กองทุนนี้ไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้หลงัจากการเสนอขายครัง้แรก 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด สบัเปลีย่นเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัทิัง้จ านวน 

กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของบรษิทัจดัการและวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตัง้แต่เวลาเริม่ท า
การถงึเวลา 15.00 น. ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขาย 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด 

บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ทีค่ านวณทุกสิน้วนัท าการสุดทา้ยของเดอืน และ วนัท าการก่อนวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และ 

ในกรณีทีเ่ริม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืกรณีปกต ิท่านสามารถตดิตามขอ้มูลเกี่ยวกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ไดทุ้กวนัท าการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในหนังสอืพมิพเ์อเอสทวีผีูจ้ดัการรายวนั (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหนังสอืพมิพท์ีใ่ช้
ในการประกาศขอ้มูลดงักล่าวของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็เหมาะสม โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ประกาศล่วงหน้า) 
หรอืโดยผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ www.principal.th 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดที่เกีย่วขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

•  กองทุนรวมนี้อาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ  
 จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

•  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   
  บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีง 
  ของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

•   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

•   ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์: 02-2220000 

•   ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไม่ม ี

        ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

 (1)    รายช่ือคณะกรรมการ 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                    กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา  กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                        กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
• คุณโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
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• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

(3)    จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563) 
       มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 56 กองทุน 

(4)    มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563) 
       มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 82,695,045,546.93 บาท 

  (5)    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวสุชนม ์ทรายแกว้, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

         (6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
 ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
 พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
 พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านักงานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2544 - 2546                      นักวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

•  คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

                ประวตักิารศกึษา 
   พ.ศ. 2537 - 2538                           ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                ประสบการณ์ท างาน 
                พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
                พ.ศ. 2539 - 2547 เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 
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•  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 ์         
                ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559   นักเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556   แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553   ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2547 - 2551   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557   นักกลยุทธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551   เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

•  คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

    ประวตักิารศกึษา  
         พ.ศ. 2551 - 2555    ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
    ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559   นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558   นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

     ประวตักิารศกึษา 
     พ.ศ. 2556 - 2558   ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
     พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
     ประวตักิารท างาน 
     พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
     พ.ศ. 2558 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
     พ.ศ. 2553 – 2557                          ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
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ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั              หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555       ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคารด์ฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 

•  ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

   หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรุงรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดูแลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 
 

 

หมายเหตุ  *ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
      **ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 ไม่เรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนื 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนื 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ายทะเบยีน

ด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ีค. 2562 
- 29 ก.พ. 2563 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ีค. 2561  
- 28 ก.พ. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ีค. 2560  
- 28 ก.พ. 2561 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้
(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 4.18   0.145 0.139 0.107 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.54 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08  0.034 0.034 0.034 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.47 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.   ค่าใชจ้่ายอื่น ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14   0.111 0.105 0.073 
o  ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.105 0.102 0.072 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.006 0.002 0.001 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

           - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
           - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.095 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.095 

 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 

ไม่ม ี
 0.001 

 

ไม่ม ี
ไม่ม ี



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต ์ทรกิเกอร ์                                                              11 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 3.47 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -16.0562 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.04% 
หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ  
  
 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จ ากดั (มหาชน)                      10,800.59                     78.09  
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั                        3,030.96                     21.91  

รวมค่านายหน้าทัง้หมด                         13,831.55  100.00 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

              

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร                129,038.04   0.39  
 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ                  85,719.07   0.26  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสงิคโ์ปร ์           33,232,115.19   100.82  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่                538,920.47   1.64  

 หนี้สนิอื่น  (1,023,811.04)  (3.11) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ         32,961,981.73    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 กองทุนหุน้ SPDR / ประเทศสงิคโ์ปร ์
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม 

NAV (%) ราคาตลาด 
(บาท) 

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 214,757.11 0.65 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั
(มหาชน) 

- - AA 128,962.26 129,038.04 

1 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั
(มหาชน) 

- - AA 85,719.07 85,719.07 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 2562 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(30 ธ.ค. 59) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(29 พ.ย. 62) 

6 เดือน 
(30 ส.ค. 62) 

1 ปี 
(22 ก.พ. 62) 

3 ปี 
(24 ก.พ. 60) 

5 ปี 
(27 ก.พ. 58) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.3410* 8.3126 8.7240 7.6585 7.5144 7.1700 
กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 
เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์

-0.85% 12.37% 7.07% 21.91% 7.57% 5.43% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 0.12% 10.03% 4.98% 21.08% 7.89% 5.92% 
 

หมายเหตุ :  -เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 
บรษิทัจดัการลงทุน 

-ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันีราคาทองค าในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น   

     เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน  

    *NAV ณ วนัที ่28 ก.พ. 2563 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
SPDR Gold Trust 

 
กองทุนหลกัท่ีกองทุนจะลงทุนคือ กองทุน SPDR Gold Trust 
Sponser : World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่ม่แสวงหาก าไรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
ชื่อ    :  SPDR Gold Trust 
ประเภท  :  กองทุนรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund)ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอร์ก (New York 

Stock Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange: 
SGX) ตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่ น (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง (Stock 
Exchange of Hong Kong: SEHK) 

นโยบายการลงทุน  :  กองทุนมนีโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กล้เคยีงกบัผลตอบแทน
ของราคาทองค าหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการทัง้หมดของกองทุน 
กองทุนไม่มนีโยบายลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (hedging) รวมทัง้ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตรา
สารหรอืผูอ้อก (issue/issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade)  
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์8 เปอรเ์ซน็ต์ ทรกิเกอร ์จะลงทุนในกองทุนหลกั ซึง่จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยส์งิคโ์ปร ์โดยเปลีย่นจากสกุลเงนิบาท เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัเพื่อลงทุน 

ค่าธรรมเนียม  : ประมาณ 0.40% ต่อปี โดยมคี่าใชจ้่ายดงันี้ 
  - ค่า Marketing Agent 0.15%  ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ่ปี 
  - ค่า Sponsor  0.15%      ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ่ปี 
  - ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ประมาณ) 0.10%      ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ่ปี 

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 เพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund)และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) ทีม่ี
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(“IOSCO”) โดยกองทุนต่างประทศดงักล่าวมนีโยบายลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัราคาทองค า 
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ผลการด าเนินการยอ้นหลงักองทนุหลกั 

 
        ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

       ทีม่าของขอ้มลู : website ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซื้อ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอรเ์ซน็ต ์ทริกเกอร ์

(ประจ าปี 2563) 
(TH, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน   วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ ์
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่25 พฤษภาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริา 

ลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่31 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนพีนัปี

หลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แห่งชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์
วนัที ่31 ธนัวาคม วนัสิน้ปี, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์
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รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2563 
 
 
 
 
 
 
 
  
               

  
■ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด ์8 เปอรเ์ซ็นต์ ทริกเกอร ์เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พริน

ซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอรเ์ซน็ต์ ทริกเกอร ์ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอรเ์ซ็นต์ ทริกเกอร์ ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

■ กองทุน มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนเปิดตราสารทุนทัว่ไป  จึงมีความเส่ียงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตวัของการลงทุนใน
บริษทัใดบริษทัหน่ึง 

■ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

■ บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน
เพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

■ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

■ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

■ 
 

■ 

 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและ 
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวง
ลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติม
จากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ี
หน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การ
ของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า 
(Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทั
จดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการ
ใหม่ การท าธรุกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มี
อ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


