หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริ กเกอร์
Principal Gold 8 Percent Trigger Fund
PRINCIPAL GOLD8P
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
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ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว
โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคาแท่ง เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคา ซึง่ บริหาร
จัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาด
หลักทรัพย์สงิ คโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญป่ี ่ ุน และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุน
ของกองทุน SPDR Gold Trust ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลีย่ ในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั
จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ หน่วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3) กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (hedging) ของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในสกุลเงินต่างประเทศทีก่ องทุนถืออยูเ่ ทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ ทัง้ นี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถึงตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชือ่ ถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ต่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (unrated securities)
กลยุทธ์ในการบริ หารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”) เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูท้ ต่ี อ้ งการหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ทียบเคียงกับราคาทองคาในต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวน
และรับความเสีย่ งของการลงทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การกาหนดมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายเป็ นเพียงเหตุให้มกี ารเลิกกองทุนหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ มือ่ มูลค่า
หน่วยลงทุนเป็ นไปตามเป้ าหมายนัน้ การกาหนดเป้ าหมายดังกล่าวไม่ใช่เป็ นการประมาณการหรือรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั
ผลตอบแทนตามมูลค่าทีก่ าหนดเมือ่ เลิกกองทุนหรือเมือ่ มีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทัง้ นี้ หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์
ลงทุนเปลีย่ นแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดาเนินการเลิกกองทุนหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตกิ ไ็ ด้
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้ าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- กองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ คี วามต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับ
ความเสีย่ งจากการลงทุนได้มากกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- ผูล้ งทุนควรขอคาแนะนาเพิม่ เติมจากบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก่อนทาการลงทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ต่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
กองทุน SPDR Gold Trust : SPDR

%ของ
NAV
95.89

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.14

ไม่เรียกเก็บ

ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ราคาทองคาในสกุลเงิ นดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -16.06%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 12.50% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 12.53% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
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7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 16.60% 9.66%

95

16.60%

95

23.54%

95

10.45%

95

7.39%

95

0.05%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
16.58% 9.92%
ควาผันผวนของกองทุน 20.24% 15.41%
ความผันผวนของ
21.33% 17.94%
ตัวชีว้ ดั

95
95

16.58%
20.24%

95
95

24.64%
17.96%

95
95

11.69%
10.20%

95
95

8.57%
12.50%

95
95

1.25%
14.31%

95

21.33%

95

17.59%

95

10.38%

95

13.07%

95

15.15%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.co.th

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.co.th

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2 มีนาคม 2555
ไม่กาหนด
271.52 ล้านบาท (ปั จจุบนั 24.50 ล้านบาท)

หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

กองทุนจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และเลิกโครงการหากหน่ วยลงทุนมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.85 บาท ต่อหน่วย เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
และวันทาการถัดไปทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นเงินสดหรือเงินฝากทัง้ หมด และ
สามารถรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิ ด้ไม่ต่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น อัต โนมัติต ามที่
บริษัท จัด การเห็น สมควร โดยหากหน่ ว ยลงทุ น มีมูล ค่ ามากกว่าหรือ เท่ ากับ
10.80 บาท ต่อหน่ วยในวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียว และสามารถรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัตไิ ด้ไม่ต่ากว่า 10.80 บาทต่อหน่วย
โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติดงั กล่าว ไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทัง้ จานวน
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ป็นเพียงเป้ าหมายทีเ่ ป็นเหตุให้มกี ารรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ ท่านัน้ ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผูล้ งทุน
จะได้รบั ผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ไม่ขายหน่วยลงทุนหลัง IPO
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 5,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขาย วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:

การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ :
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา15.00 น. เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม
2556 เป็ นต้นไป
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั T+5
คือ 5 วันทาการหลังจากวันทาการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณธนา เชนะกุล
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
0.0000

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 มีนาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ ผลตอบแทนของหน่ ว ยลงทุ น ที่ เ สนอขายนั ้น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยูก่ บั สภาพขนาดของตลาดทุนของแต่ละประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระเงิ นต้นและดอกเบีย้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
เกิดจากผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา (Price Risk)
ได้แก่ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของราคาทองคาในตลาดโลก ทีอ่ าจเพิม่ สูงขึน้ หรือลดต่าลง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกองทุน
เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตามราคาตลาดโลก ดังนัน้ หากราคาทองในตลาดโลกลดลงจะส่งผลทาให้
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลงได้
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากตราสารทีก่ องทุนลงทุนเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ส่งผลให้เงิน
ต้นและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนด้วย
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อกองทุนหลัก หรือราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุน
ลงทุน
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริ ง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้
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ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีคา่
TE ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี า่ สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ใน
อัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ SPDR Gold Trust มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน : SPDR Gold Trust
ประเภท : กองทุ น รวมอี ที เอฟ (Exchange Traded Fund)ซึ่ ง จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ นิ ว ยอร์ก (New York Stock
Exchange Arca: NYSE Arca) ตลาดหลักทรัพ ย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange: SGX) ตลาดหลักทรัพ ย์ญ่ีป่ ุ น (Tokyo
Stock Exchange: TSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK)
อายุโครงการ : ไม่กาหนดอายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน : 12 พฤศจิกายน 2547
บริ ษทั จัดการ : State Street Global Markets, LLC
Trustee : BNY Mellon Asset Servicing
Custodian : HSBC Bank USA, N.A.
นโยบายการลงทุน :
กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในทองค าแท่ ง เพื่อ สร้างผลตอบแทนของกองทุ น ให้ใกล้เคีย งกับ ผลตอบแทนของราคาทองค าหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทัง้ หมดของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนหลักจะลงทุนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนไม่มนี โยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ ง (hedging) รวมทัง้ ตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) และตรา
สารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
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