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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
[การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต:ไม่ได้เข้าร่วม CAC/
ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฏหมาย]

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ
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กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนลงทุนแบบเน้นความเสี่ยงต่างประเทศ
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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ (PGOLD) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและ
จั ด การโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ ถื อ หุ้ น โดยWorld Gold Council (WGC) ซึ่ ง เป็ น
องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิ สเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงใน
ภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุน
ในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน ต่ำกว่า
1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพ
คล่องของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของราคาทองคำ ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ทั้งนี้ อนาคต กองทุน
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยกรณี ที่กองทุนลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงดังกล่าว ไม่ผัน
แปรกับราคาทองคำในลักษณะเส้นตรง
อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Notes))
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กลยุ ท ธ์ ในการบริห ารกองทุ น : มุ่ งหวั งให้ ผ ลประกอบการเคลื่ อ นไหวตามดั ช นี้ ชี้ วั ด (Passive
Management)
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ :
http://www.spdrgoldshares.com/hong-kong/english/financial-information/

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคำ ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจน
ต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนีด้ พี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ
▪ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทำให้ผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future Price) อาจไม่
เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (Spot Price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว
▪ กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้
กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ได้ที่ https://www.phillipasset.co.th/our-fund
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิก
คำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
▪ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างต่ำ
เสี่ยงสูง
3 4 5 6
7
2
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูงมาก
8
1
ต่ำ

โอกาสขาดทุนเงินต้น

สูง

ตัวอย่าง
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน
(SD)

สูง

ต่ำ

10 – 15%
> 25%
5 - 10%
15 – 25%
≤ 5%
หมายเหตุ : พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณ
ย้อนหลัง 5 ปี

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม

การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

สูง

ต่ำ
≤ 10%

10 - 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ : พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10%
ของ NAV รวมกัน
สูง

ต่ำ
≤ 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Precious Metals
พิจารณาจากการลงทุนกะจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ

สูง
≤ 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน (ไม่รวม
ประเทศไทย)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกัน
ความเสี่ยง
(FX)

ต่ำ

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น N/A%
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST
เงินฝาก ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

% ต่อ NAV
98.13%
1.72%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website : www.phillipasset.co.th
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รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนหลักลงทุน

SPDR GOLD TRUST
ชื่อหลักทรัพย์
Gold Bullion

% ต่อ NAV
100%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่
https://www.spdrgoldshares.com/hong-kong/english/
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ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

 อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี (% ต่อปีของ NAV)

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
อัตราตาม
โครงการ
[% Unit Value]
ไม่เกินร้อยละ
1.00
ไม่มี

เรียกเก็บจริง
[% Unit Value]
[3 ปีที่ผ่านมา]
ได้รับการยกเว้น

เรียกเก็บจริง
[% Unit Value]
[2 ปีที่ผ่านมา]
ได้รับการยกเว้น

เรียกเก็บจริง
[% Unit Value]
[1 ปีที่ผ่านมา]
ได้รับการยกเว้น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

– กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

– กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามที่นาย
ตามที่นาย
ตามที่นาย
ทะเบียนเรียกเก็บ ทะเบียนเรียกเก็บ ทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชีวัด คือ Benchmark: LBMA Gold Price Index
2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

หมายเหตุ : หากกองทุนรวมมีผลดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตัง้ กองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จดั ตัง้
กองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -24.06%

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ : PGOLD
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4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(standard deviation) คือ
12.38% ต่อปี
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด
(Tracking Error : TE) : 0.01%
Tracking Error : คือความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและ
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามี
การเบี่ ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพี ยงใด เช่น หากกองทุ นรวมมีค่ า TE ต่ำ แสดงว่า อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุ นมี การเบี่ ยงเบนออกไปจากดั ชนี ชี้ วัดในอั ตราที่ ต่ ำ ดั งนั้ น กองทุ นรวมนี้ จึงมี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะ
เป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย
คือ Commodities Precious Metals
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ 30 ธันวาคม 2563
*สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ http://www.phillipasset.co.th
YTD
30 Dec 19
PGOLD
20.65%
Benchmark*
24.55%
PGOLD (SD)
17.27%
Benchmark* (SD) 20.17%
Fund

3M
30 Sep 20
-6.07%
-5.17%
13.98%
17.05%

Percen
6M
Percen
1Y
Percen
3Y
Percen
5Y
Percen
10Y
Percen Inception
tile
30 Jun 20
tile
30 Dec 19
tile
29 Dec 17
tile
30 Dec 15
tile
30 Dec 10
tile
30 Oct 09
95 th
1.65%
95 th
20.59%
95 th
7.36%
95 th
5.36%
95 th
0.57%
95 th
1.46%
95 th
3.73%
75 th
24.48%
5 th
10.40%
25 th
8.20%
75 th
2.95%
5 th
4.46%
5 th
15.46%
5 th
17.27%
25 th
12.39%
50 th
12.38%
25 th
14.47%
50 th
14.58%
5 th
18.64%
5 th
20.17%
95 th
14.01%
95 th
13.82%
95 th
15.68%
95 th
15.85%

*Benchmark: LBMA Gold Price Index (Adjusted by FX from Bloomberg)
Unit: % p.a. (Holding period return: YTD, 3 Months and 6 Months)

หมายเหตุ : ร้อยละต่อปี
วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินการของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.phillipasset.co.th
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Commodities Precious Metals ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
*สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phillipasset.co.th
Return (%)
AIMC Category

Commodities Precious Metals

Standard Deviation (%)

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

-0.58

5.54

23.89

10.71

9.87

2.39

14.32

15.79

17.25

11.88

12.02

13.81

25th Percentile

-0.69

5.19

23.18

9.97

9.17

1.73

14.85

16.52

17.65

12.36

12.38

14.46

50th Percentile

-1.21

4.66

22.36

9.75

8.59

1.53

15.12

17.08

18.61

12.47

12.48

14.62

75th Percentile

-5.01

2.81

21.55

8.74

6.64

1.20

15.61

17.42

18.82

12.70

12.70

14.92

95th Percentile

-5.69

2.22

20.97

7.80

5.77

0.71

16.45

18.13

19.82

13.04

12.86

15.59

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund
Performance)
1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ http://www.phillipasset.co.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์
ไทล์ (Percentiles) ต่างๆโดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุน
ที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ : PGOLD
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
30 ตุลาคม 2552
ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ
: ทุกวันทำการ 08:30 – 14:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 2,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 2,000 บาท
วันทำการขายคืน
: ทุกวันทำการ 08:30 – 12:00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
: 2,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ไม่เกิน T+5 วันทำการ
(ปัจจุบัน T+3 วันทำการ)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ทำการบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง / http://www.phillipasset.co.th
ชื่อ – นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง
ผู้จัดการกองทุน
2 พฤษภาคม 2561
คุณปรเวช โอฬารริกสุภัค
ผู้จัดการกองทุน
29 พฤศจิกายน 2559
N/A
[คำอธิบายอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) :
คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของ
มูลค่าการขายทรัพสินย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้
ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การ
ลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น]
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร 0-2658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44
บมจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) โทร 0-2627-3100 ต่อ 1388
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร 0-2635-1700 ต่อ 775 , 779
บจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ โทร 0-2695-5847-9
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือ
ชี้ชวนหรือร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร 0-2635-5000 , 0-2284-6000
บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี โทร 0-2659-3370
บลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทร 0-2861-5508
บลน.เวลท์ รีพับลิค จำกัด โทร 0-2266-6697
บลน.อินฟินิติ จำกัด โทร 0-2238-3988
บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร โทร 0-2305-9000
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โทร 0-2659-2815
บมจ.หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป โทร 0-2205-7000 ต่อ 8888
บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต โทร 0-2217-8852
บมจ.หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โทร 0-2862-9999
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2663-9682
บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทร 0-2231-8555
บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โทร 0-2658-6300
บมจ.ฟินันเซีย ไซรัส โทร 0-2658-9100
บลน.ฟินโนมีนา จำกัด โทร 0-2-026-5100
บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต โทร 0-2022-5800
บมจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ โทร 0-2117-7878
บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทร 0-2022-1499
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
ที่อยู่ : 849 อาคารวรวัฒน์ ขั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-3033 FAX : 0-2635-3040
Website: http://www.phillipasset.co.th Email: pamc@phillip.co.th
สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ http://www.phillipasset.co.th

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ ณ
กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ : PGOLD

Page 15

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) :
ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีค่าความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk) :
(1) ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตั ว ในผู้ อ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer
Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุ น ลงทุ น ในผู้ อ อกตราสารรายใดๆมากกว่า 10% ของ NAV
รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของ
ผู้ออกตราสารรายดั งกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV ซึ่งหาก
เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าว
อาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
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สรุปสาระสำคัญของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
ประเภท
วันที่จดทะเบียน
นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮอ่ งกง (HKEX)
มีนโยบายการลงทุนที่มงุ่ ลงทุนในทองคำแท่ง (Gold Bullion) เพือ่ สร้างผลตอบแทนของ
กองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการทัง้ หมดของกองทุน
ดัชนีชวี้ ัด
LBMA Gold Price PM
วันเริ่มจัดตัง้ กองทุน
31 กรกฎาคม 2551
อายุกองทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ
ผู้สนับสนุนของกองทุน (Sponsor) World Gold Trust Services, LLC
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)
BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of
New York Mellon
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) HSBC Bank plc
มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ
5 Shares
สกุลเงิน
Hong Kong dollars (HK$)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
(Hong Kong Stock Exchange : HKEX)
เว็บไซต์ (website)
https://www.spdrgoldshares.com/hong-kong/english/

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก
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กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ : PGOLD

Page 18

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

แหล่งที่มา : https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/us/factsheet-us-en-gld.pdf
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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