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เนืองจากสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพแต่ละคนมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนและระดับความเสียงทียอมรับได้ต่างกัน จึง
ควรมีโอกาสได้เลือกนโยบายการลงทุนทีเหมาะกับตนเองและสามารถปรับเปลียนนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละช่วงอายุ เพือให้เงินออมในกองทุนสํารองเลียงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียงพอ ทีจะรองรับชีวิตหลังเกษียณ ตัวอย่าง
เช่น สมาชิกทีเปนวัยหนุ่มสาว มีระยะเวลาในการลงทุนผ่านกองทุนสํารองเลียงชีพอีกนาน สามารถยอมรับความผันผวนของ
ราคาทรัพย์สินทีลงทุนได้มาก น่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในนโยบายตราสารทุน เพือให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวทีสูง
กว่าการลงทุนในนโยบายตราสารหนี ขณะทีสมาชิกทีใกล้เกษียณ มีระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้องการรักษาเงินต้นให้
อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนีให้เลือกลงทุน เพือลดความเสียงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจน
ทําให้เงินทีได้รับจากกองทุนสํารองเลียงชีพ ไม่พอใช้จ่ายหลังเกษียณ

กองทุนสํารองเลียงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ชื่อนโยบายการลงทุน ชื่อย่อนโยบาย ประเภทนโยบาย

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี  
2061-2070

TD_70 สมดุลตามอายุ

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 
2051-2060

TD_60 สมดุลตามอายุ

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 
2041-2050

TD_50 สมดุลตามอายุ

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 
2031-2040

TD_40

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 
2021-2030

TD_30

พรินซิเพิล สมดุลหลังเกษียณ TD_P

ตราสารหนีระยะสัน TR_iDAILY

ตราสารหนี TR_iFIXED

สมดุลตามอายุ

สมดุลตามอายุ

สมดุลตามอายุ

ตราสารหนีระยะสั้น

ตราสารหนีภาครัฐ/ภาคเอกชน

หุ้นไทย TR_TEQ ตราสารทุนในประเทศ

หุ้นไทยปันผล TR_TDIF ตราสารทุนในประเทศ

หุ้นไทย SET50 TR_SET50 ตราสารทุนในประเทศ

หุ้นต่างประเทศ TR_GEQ ตราสารทุนต่างประเทศ

หุ้นต่างประเทศ TR_GOPP ตราสารทุนต่างประเทศ

หน่วยลงทุนกองทุน Property 
Income Fund

TR_iPROP อสังหาริมทรัพย์
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วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพือมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Benchmark) และชนะเงินเฟ้อ (Inflation) ใน
ระยะยาว โดยมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เพือเปนการลดความเสียงหรือความผันผวนของผลตอบแทน
ทีเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึงเท่านัน

กองทุนยังเปนเครืองมือสําคัญทีจะช่วยให้สมาชิกสามารถออมเงินให้พอใช้หลังเกษียณ ด้วยคุณสมบัติทีแตกต่างจากการลง
ทุนประเภทอืน คือ

- เสมือนได้รับค่าจ้างเพิมขึนจากเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง
- สร้างวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนือง
- มีผู้เชียวชาญทําหน้าทีบริหารเงินให้
- ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการตํา
- เงินออมได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษี
- ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษี

นอกจากนัน หากสมาชิกต้องการรักษาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกษียณ จําเปนจะต้องออมเงินให้
มากพอ ซึงกองทุนนีสามารถออมเงินได้สูงสุด 15% ของเงินเดือน หรือสูงสุดตามข้อบังคับทีนายจ้างกําหนด
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นโยบายการลงทุนนีเหมาะและไม่เหมาะกับใคร

ชื่อนโยบายการลงทุน ชื่อย่อ นโยบายการลงทุนเหมาะกับใคร นโยบายการลงทุนไม่เหมาะกับใคร

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ 
ปี  2061-2070

TD_70 - สมาชิกทีอยู่ในวัยเริมทํางาน หรือสมาชิกที
ต้องการเกษียณระหว่างปีค.ศ. 2061-2070 ที
สามารถรับความเสียงจากการลงทุนได้ โดย
ปกติแล้วสมาชิกทีอายุน้อยจะรับความเสียงได้
สูงกว่าสมาชิกทีอายุมากกว่า จึงควรเลือก
นโยบายทีความเสียงสูงกว่าเพือเพิมโอกาสรับ
ผลตอบแทนทีสูงขึน
- สมาชิกทีต้องการมีผู้เชียวชาญช่วยปรับสัด
ส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสียงตํา
และสินทรัพย์เติบโตสูงให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
โดยอัตโนมัติเพือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผล
ตอบแทนทีดีขึนในระยะยาว
- สมาชิกทีไม่สะดวกจะปรับเปลียนนโยบายการ
ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ 
ปี 2051-2060

TD_60 - สมาชิกทีอยู่ในวัยทํางาน หรือสมาชิกทีต้อง
การเกษียณระหว่างปีค.ศ. 2051-2060 ที
สามารถรับความเสียงจากการลงทุนได้ โดย
ปกติแล้วสมาชิกทีอายุน้อยจะรับความเสียงได้
สูงกว่าสมาชิกทีอายุมากกว่า จึงควรเลือก
นโยบายทีความเสียงสูงกว่าเพือเพิมโอกาสรับ
ผลตอบแทนทีสูงขึน
- สมาชิกทีต้องการมีผู้เชียวชาญช่วยปรับสัด
ส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสียงตํา
และสินทรัพย์เติบโตสูงให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
โดยอัตโนมัติเพือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผล
ตอบแทนทีดีขึนในระยะยาว
- สมาชิกทีไม่สะดวกจะปรับเปลียนนโยบายการ
ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ 
ปี 2041-2050

TD_50 - สมาชิกทีอยู่ในวัยทํางาน หรือสมาชิกทีต้อง
การเกษียณระหว่างปีค.ศ. 2041-2050 ที
สามารถรับความเสียงจากการลงทุนได้ โดย
ปกติแล้วสมาชิกทีอายุน้อยจะรับความเสียงได้
สูงกว่าสมาชิกทีอายุมากกว่า จึงควรเลือก
นโยบายทีความเสียงสูงกว่าเพือเพิมโอกาสรับ
ผลตอบแทนทีสูงขึน
- สมาชิกทีต้องการมีผู้เชียวชาญช่วยปรับสัด
ส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสียงตํา
และสินทรัพย์เติบโตสูงให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
โดยอัตโนมัติเพือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผล
ตอบแทนทีดีขึนในระยะยาว
- สมาชิกทีไม่สะดวกจะปรับเปลียนนโยบายการ
ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ
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พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ 
ปี 2031-2040

TD_40 - สมาชิกทีอยู่ในวัยทํางาน หรือสมาชิกทีต้อง
การเกษียณระหว่างปีค.ศ. 2031-2040 ที
สามารถรับความเสียงจากการลงทุนได้ โดย
ปกติแล้วสมาชิกทีอายุน้อยจะรับความเสียงได้
สูงกว่าสมาชิกทีอายุมากกว่า จึงควรเลือก
นโยบายทีความเสียงสูงกว่าเพือเพิมโอกาสรับ
ผลตอบแทนทีสูงขึน
- สมาชิกทีต้องการมีผู้เชียวชาญช่วยปรับสัด
ส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสียงตํา
และสินทรัพย์เติบโตสูงให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
โดยอัตโนมัติเพือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผล
ตอบแทนทีดีขึนในระยะยาว
- สมาชิกทีไม่สะดวกจะปรับเปลียนนโยบายการ
ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ 
ปี 2021-2030

TD_30 - สมาชิกทีอยู่ในวัยใกล้เกษียณ หรือสมาชิกที
ต้องการเกษียณระหว่างปีค.ศ. 2021-2030 ที
สามารถรับความเสียงจากการลงทุนได้ โดย
ปกติแล้วสมาชิกทีอายุน้อยจะรับความเสียงได้
สูงกว่าสมาชิกทีอายุมากกว่า จึงควรเลือก
นโยบายทีความเสียงสูงกว่าเพือเพิมโอกาสรับ
ผลตอบแทนทีสูงขึน
- สมาชิกทีต้องการมีผู้เชียวชาญช่วยปรับสัด
ส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสียงตํา
และสินทรัพย์เติบโตสูงให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
โดยอัตโนมัติเพือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผล
ตอบแทนทีดีขึนในระยะยาว
- สมาชิกทีไม่สะดวกจะปรับเปลียนนโยบายการ
ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง

พรินซิเพิล สมดุลหลัง
เกษียณ

TD_P - สมาชิกทีอยู่ในวัยหลังเกษียณแล้ว หรือ
สมาชิกทีรับความเสียงได้ตํา
- สมาชิกทีต้องการมีผู้เชียวชาญช่วยปรับสัด
ส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสียงตํา
และสินทรัพย์เติบโตสูงให้เหมาะสมตามช่วงอายุ
โดยอัตโนมัติเพือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับผล
ตอบแทนทีดีขึนในระยะยาว
- สมาชิกทีไม่สะดวกจะปรับเปลียนนโยบายการ
ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง

ตราสารหนีระยะสัน TR_iDAILY - สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนทีใกล้เคียงเงิน
ฝากทียอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่านโยบาย
ตราสารหนีทัวไปและความเสียงทีอาจมีเงินไม่
เพียงพอใช้ยามเกษียณได้
- สมาชิกทีต้องการสภาพคล่องสูง
- สมาชิกทีต้องการการลงทุนทีมีความเสียงตํา
หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ตราสารหนี TR_iFIXED - สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงิน
ฝากทียอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ้นและ
ความเสียงทีอาจมีเงินไม่เพียงพอใช้ยาม
เกษียณได้

- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนสูง เนือง
จากนโยบายมีสัดส่วนของตราสารหนีสูง ใน
ระยะสันโอกาสสูญเสียเงินต้นมีน้อย แต่ใน
ระยะยาวการเติบโตของเงินลงทุนอาจไม่
เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนสูง
เนื่ิองจากนโยบายมีสัดส่วนของตราสาร
หนี้สูง ในระยะสันโอกาสสูญเสียเงินต้น
มีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบโตของ
เงินลงทุนอาจไม่สูง

- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนสูง

- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนสูง
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หุ้นไทย TR_TEQ - สมาชิกทีสามารถรับความผันผวนของราคา
หุ้นซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจน
ตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
ทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- สมาชิกทีอยากให้เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เติบโตเพือรองรับชีวิตหลังเกษียณ

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

หุ้นไทยปันผล TR_TDIF - สมาชิกทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น
ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจนตํา
กว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดี
กว่าการลงทุนในตราสารหนีทัวไป
- สมาชิกทีอยากให้เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เติบโตเพือรองรับชีวิตหลังเกษียณ

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

หุ้นไทย SET50 TR_SET50 - สมาชิกทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น
ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจนตํา
กว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดี
กว่าการลงทุนในตราสารหนีทัวไป
- สมาชิกทีอยากให้เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เติบโตเพือรองรับชีวิตหลังเกษียณ

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

หุ้นต่างประเทศ TR_GEQ - สมาชิกทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น
ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจนตํา
กว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดี
กว่าการลงทุนในตราสารหนีทัวไป
- สมาชิกทีอยากให้เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เติบโตเพือรองรับชีวิตหลังเกษียณ

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

หุ้นต่างประเทศ TR_GOPP - สมาชิกทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น
ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจนตํา
กว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดี
กว่าการลงทุนในตราสารหนีทัวไป
- สมาชิกทีอยากให้เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
เติบโตเพือรองรับชีวิตหลังเกษียณ

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ

หน่วยลงทุนกองทุน 
Property Income 
Fund

TR_iPROP - สมาชิกทีสามารถรับความผันผวนของราคา
ทรัพย์สิน ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลด
ลงจนตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- สมาชิกทีต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
เพือกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง
ๆ

- สมาชิกทีเน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ
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ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี

• สอบถามคณะกรรมการกองทุน
• ศึกษาข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการเลือกนโยบายได้ที www.thaipvd.com



กองทุนย่อยที่ 1 พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี  2061-2070 (TD_70)
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54.17 %

34.87 %

7.97 %

1.70 %

1. Unit Trust - Equity

2.Unit Trust - Fixed Income

3.Unit Trust - Real Estate

4.Unit Trust - Gold

5.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.86 %

34.87 %

26.16 %

16.69 %
11.33 %

ชื่อสินทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สําหรับกองทุน สํารองเลียงชีพ : 

PRINCIPALiFIXEDPVD

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี : PRINCIPAL EEF-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี : PRINCIPAL GEF-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล : PRINCIPAL DEF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม-ชนิดผู้ลง ทุนกลุ่ม : 
PRINCIPAL iPROP-C

7.97 %

% ของ NAVCredit Rating

ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

N/A 

N/A

N/A

N/A

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุนตังแต่วันทีก่อตัง (since inception date) = 5.45 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error: te)
ตังแต่วันทีก่อตัง (since inception date) = 1.91 %

หมายเหตุ : 

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ
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36.10 %

15.30 %

14.40 %

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลีย
ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด ตราสารหนีไทยทีมีอายุคง เหลือ
ตังแต่ 1 ถึง 3  (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year))

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และปรับด้วยต้นทุนการ ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีมีอันดับความ
น่าเชือถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือ
ตังแต่ 1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-up)(1-3Year))

- อัตราผลตอบแทนของ SET PF&REIT Total Return Index

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบาลระยะสันของ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(ThaiBMA Shor-term Government Bond Index)

13.30 %

6.60 %

3.80 %

3.30 %
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3.20 %

2.70 %

0.70 %

0.50 %

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินบาท 0.10 %



- นโยบายสมดุลตามอายุ TD_70 TD_60 TD_50 TD_40 TD_30 และ TD_Pเปนนโยบายผสมทีลงทุนทังในและต่าง
ประเทศ ทําให้มีความเสียงต่างประเทศ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทังในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารหนี เงินฝากหรือทรัพย์สินทางเลือก

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผวน
เปนผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เปนต้น
โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย

- กองทุนมีความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร
(Credit  Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลียนแปลงขึนลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปนต้น รวมถึงความเสียงทีเกิดจากการทีผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบียได้

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- กองทุนมีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน อาจมีผลตอบแทนติดลบ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถชนะเงิน
เฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 2 พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2051-2060 (TD_60)
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50.37 %

37.66 %

8.79 %

1.72 %

1. Unit Trust - Equity

2.Unit Trust - Fixed Income

3.Unit Trust - Real Estate

4.Unit Trust - Gold

5.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.32 %

37.66 %

24.38 %

15.68 %

10.31 %

8.79 %

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สําหรับกองทุน สํารองเลียงชีพ : 

PRINCIPALiFIXEDPVD

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี : PRINCIPAL EEF-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี : PRINCIPAL GEF-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล : PRINCIPAL DEF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม-ชนิดผู้ลง ทุนกลุ่ม : 
PRINCIPAL iPROP-C

% ของ NAVCredit Ratingชื่อสินทรัพย์

ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

N/A 

N/A

N/A

N/A

N/A
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• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 10.25 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 2.19 % ห

มายเหตุ :
1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
 ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ 

33.20 %

16.20 %

14.40 %

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลีย
ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด ตราสารหนีไทยทีมีอายุคง เหลือ
ตังแต่ 1 ถึง 3  (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year))

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และปรับด้วยต้นทุนการ ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีมีอันดับความ
น่าเชือถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือ
ตังแต่ 1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-up)(1-3Year))

- อัตราผลตอบแทนของ SET PF&REIT Total Return Index

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบาลระยะสันของ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(ThaiBMA Shor-term Government Bond Index)

13.50 %

7.20 %

4.20 %

3.60 %

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
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3.60 %

2.70 %

0.70 %

0.60 %
0.10 %

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินบาท



- นโยบายสมดุลตามอายุ TD_70 TD_60 TD_50 TD_40 TD_30 และ TD_Pเปนนโยบายผสมทีลงทุนทังในและต่าง
ประเทศ ทําให้มีความเสียงต่างประเทศ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทังในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารหนี เงินฝากหรือทรัพย์สินทางเลือก

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผวน
เปนผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เปนต้น
โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย

- กองทุนมีความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร
(Credit  Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลียนแปลงขึนลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปนต้น รวมถึงความเสียงทีเกิดจากการทีผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบียได้

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- กองทุนมีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน อาจมีผลตอบแทนติดลบ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถชนะเงิน
เฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 3 พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2041-2050 (TD_50)
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46.36 %

41.37 %

8.78 %

1.73 %

1. Unit Trust - Equity

2.Unit Trust - Fixed Income

3.Unit Trust - Real Estate

4.Unit Trust - Gold

5.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.58 %

41.37 %

22.35 %

14.68 %

9.33 %

8.78 %

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สําหรับกองทุน สํารองเลียงชีพ : 

PRINCIPALiFIXEDPVD

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี : PRINCIPAL EEF-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี : PRINCIPAL GEF-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล : PRINCIPAL DEF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม-ชนิดผู้ลง ทุนกลุ่ม : 
PRINCIPAL iPROP-C

Credit Ratingชื่อสินทรัพย์

ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

N/A 

N/A

N/A

N/A

N/A

% ของ NAV
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• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 9.57 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 2.0

4 % หมายเหตุ :

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
 ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ 

30.40 %

17.50 %

15.90 %

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาทเฉลีย
ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด ตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือ
ตังแต่ 1 ถึง 3  (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year))

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และปรับด้วยต้นทุนการ ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีมีอันดับความ
น่าเชือถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือ
ตังแต ่1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-up)(1-3Year))

- อัตราผลตอบแทนของ SET PF&REIT Total Return Index

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบาลระยะสันของ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(ThaiBMA Shor-term Government Bond Index)

12.60 %

7.90 %

4.20 %

3.90 %

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
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3.60 %

2.70 %

0.60 %

0.60 %
0.10 %

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินบาท



- นโยบายสมดุลตามอายุ TD_70 TD_60 TD_50 TD_40 TD_30 และ TD_Pเปนนโยบายผสมทีลงทุนทังในและต่าง
ประเทศ ทําให้มีความเสียงต่างประเทศ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทังในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารหนี เงินฝากหรือทรัพย์สินทางเลือก

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผวน
เปนผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เปนต้น
โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย

- กองทุนมีความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร
(Credit  Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลียนแปลงขึนลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปนต้น รวมถึงความเสียงทีเกิดจากการทีผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบียได้

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- กองทุนมีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน อาจมีผลตอบแทนติดลบ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถชนะเงิน
เฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 4 พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2031-2040 (TD_40)
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47.94 %

40.76 %

8.83 %

1.21 %

1. Unit Trust - Fixed Income

2.Unit Trust - Equity

3.Unit Trust - Real Estate

4.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

5.Unit Trust - Gold 0.98 %

47.94 %

19.47 %

12.83 %

8.83 %

ชื่อสินทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สําหรับกองทุน สํารองเลียงชีพ : 

PRINCIPALiFIXEDPVD

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี : PRINCIPAL EEF-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี : PRINCIPAL GEF-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : 

PRINCIPAL iPROP-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล : PRINCIPAL DEF 8.45 %

Credit Rating

N/A 

N/A
N/A

N/A

N/A

ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAV
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• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 8.60 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 1.82 % ห

มายเหตุ :

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
 ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

26.60 %

19.50 %

18.60 %

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท
เฉลียของธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด ตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือ
ตังแต่ 1 ถึง 3  (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year))

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และปรับด้วยต้นทุนการ ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีมีอันดับ
ความน่าเชือถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือตังแต่
1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-up)(1-3Year))

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบาลระยะสันของ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(ThaiBMA Shor-term Government Bond Index)

- อัตราผลตอบแทนของ SET PF&REIT Total Return Index

10.80 %

9.20 %

4.60 %

4.20 %
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3.60 %

1.80 %

0.60 %

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความ เสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินบาท 0.50 %



- นโยบายสมดุลตามอายุ TD_70 TD_60 TD_50 TD_40 TD_30 และ TD_Pเปนนโยบายผสมทีลงทุนทังในและต่าง
ประเทศ ทําให้มีความเสียงต่างประเทศ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทังในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารหนี เงินฝากหรือทรัพย์สินทางเลือก

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผวน
เปนผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เปนต้น
โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย

- กองทุนมีความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร
(Credit  Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลียนแปลงขึนลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปนต้น รวมถึงความเสียงทีเกิดจากการทีผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบียได้

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- กองทุนมีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน อาจมีผลตอบแทนติดลบ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถชนะเงิน
เฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 5 พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2021-2030 (TD_30)

80.50 %

13.81 %

3.78 %

1.00 %

1. Unit Trust - Fixed Income

2.Unit Trust - Equity

3.Unit Trust - Real Estate

4.Unit Trust - Gold

5.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.87 %

80.50 %

5.67 %

5.47 %

3.78 %

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม สําหรับกองทุน สํารองเลียงชีพ : 

PRINCIPALiFIXEDPVD

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี : PRINCIPAL EEF-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี : PRINCIPAL GEF-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม-ชนิดผู้ลง ทุนกลุ่ม : 

PRINCIPAL iPROP-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล : PRINCIPAL DEF
2.67 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

N/A
N/A

N/A

N/A

ชื่อสินทรัพย์



30.70 %- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด ตราสารหนีไทยทีม
อายุคงเหลือตังแต่ 1 ถึง 3  (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year))

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท
เฉลียของธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

28.60 %
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• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 5.01 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 1.15 % ห

มายเหตุ :

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
 ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมู Mark-to-Market ทีมีอันดับ
ความน่าเชือถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมีอายุ
คงเหลือ ตังแต่ 1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-up)(1-3Year))

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสันขอ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(ThaiBMA Shor-term Government Bond Index)

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับด้วยต้นทุนการ ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ SET PF&REIT Total Return Index

15.30 %

7.60 %

7.60 %

4.50 %

1.90 %



1.80 %

1.60 %

0.20 %

- อัตราผลตอบแทนของ Gold London PM Fixing Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ เสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินดอลล่าร์
สิงคโปร์ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินบาท 0.20 %
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- นโยบายสมดุลตามอายุ TD_70 TD_60 TD_50 TD_40 TD_30 และ TD_Pเปนนโยบายผสมทีลงทุนทังในและต่าง
ประเทศ ทําให้มีความเสียงต่างประเทศ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทังในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารหนี เงินฝากหรือทรัพย์สินทางเลือก

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผวน
เปนผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เปนต้น
โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย

- กองทุนมีความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร
(Credit  Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลียนแปลงขึนลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปนต้น รวมถึงความเสียงทีเกิดจากการทีผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบียได้

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- กองทุนมีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน อาจมีผลตอบแทนติดลบ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถชนะเงิน
เฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 6 พรินซิเพิล สมดุลหลังเกษียณ (TD_P)

83.56 %

11.75 %

4.15 %

1. Unit Trust - Fixed Income

2.Unit Trust - Equity

3.Unit Trust - Real Estate

4.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.87 %

83.56 %

5.29 %

4.25 %

4.15 %

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม สําหรับกองทุน สํารองเลียงชีพ :
 PRINCIPALiFIXEDPVD

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี : PRINCIPAL EEF-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี : PRINCIPAL GEF-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม-ชนิดผู้ลง ทุนกลุ่ม : 

PRINCIPAL iPROP-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล : PRINCIPAL DEF
2.21 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A
N/A

N/A

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 2.63 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 0.76 %

หมายเหตุ :

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตาม ระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5. นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ

32.20 %- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด ตราสารหนีไทยทีมีอายุ
คงเหลือตังแต่ 1 ถึง 3  (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year))

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ พึงได้รับวงเงิน 1 ล้านบาท
เฉลียของธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

29.70 %
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*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีมีอันดับ
ความน่าเชือถือ ในระดับน่าลงทุน ( A- ขึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมีอายุ
คงเหลือ ตังแต่ 1 ถึง 3 ปี (Tha iBMA MTM Corporate Bond Index (A-up)(1-3Year))

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบาลระยะสันของ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(ThaiBMA Sh or-term Government Bond Index)

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ และป รับด้วยต้นทุนการ ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ SET PF&REIT Total Return Index

16.10 %

8.00 %

6.60 %
3.60 %

1.90 %



1.60 %

0.20 %

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index (TR) ในสกุลเงินบาท

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงินบาท 0.10 %
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- นโยบายสมดุลตามอายุ TD_70 TD_60 TD_50 TD_40 TD_30 และ TD_Pเปนนโยบายผสมทีลงทุนทังในและต่าง
ประเทศ ทําให้มีความเสียงต่างประเทศ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทังในตราสารทุน ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสารหนี เงินฝากหรือทรัพย์สินทางเลือก

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผวน
เปนผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เปนต้น
โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย

- กองทุนมีความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร
(Credit  Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลียนแปลงขึนลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปนต้น รวมถึงความเสียงทีเกิดจากการทีผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบียได้

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- กองทุนมีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน อาจมีผลตอบแทนติดลบ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถชนะเงิน
เฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 7 ตราสารหนีระยะสัน (TR_iDAILY)

98.77 %1. Unit Trust - Fixed Income

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.52 %

98.77 %กองทุนเปิดพรินซิเพิล มันนี มาร์เก็ตเพือการเลียงชีพ : 

PRINCIPAL MMRMF

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : 
SA-CIMB-TR_DA(OPT)

0.52 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 0.17 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 0.04 %

หมายเหตุ :

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสันของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA Shor-term
Government Bond Index)

40.00 %

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

40.00 %
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*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนีภาคเอกชนระยะสัน ทีมี
อันดับความน่าเชือถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึนไป) ของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA Commercial
Paper Index (A- up))

20.00 %
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- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายตราสารหนี้ระยะสั้นทีลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยลงทุนในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนีภาครัฐและภาคเอกชน
ซึงตราสารหนีทีกองทุนลงทุนมีกําหนดชําระคืนเมือทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน
นับแต่วันทีลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานัน และมีอายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (Portfolio duration)  ในขณะใด ๆ
ไม่เกิน 92 วัน

- นโยบายตลาดเงินในระยะสันโอกาสสูญเสียเงินต้นมีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบโตของเงินลงทุน อาจไม่เพียงพอสําหรับ
ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ



กองทุนย่อยที่ 8 ตราสารหนี (TR_iFIXED)

99.39 %

0.56 %

0.29 %

0.03 %

0.01 %

1. Unit Trust - Fixed Income

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3.หุ้นกู้บริษัท

4. พันธบัตรรัฐบาล

5. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

6.หุ้นกู้ธนาคาร 0.01 %

99.39 %

0.56 %

0.05 %

0.03 %

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม สําหรับกองทุน สํารองเลียงชีพ :
 PRINCIPALiFIXEDPVD

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) : SA-CIMB-TR_FI(OPT)

หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2560 ชุดที 1 ครบกําหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 : THAI206A

หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2558 ครบ กําหนดไถ่ถอน

ปี พ.ศ. 2563 : THAI209A

หุ้นกู้มีผู้คําประกันของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด ครังที 1/2562
 : PTTEPT226A

0.03 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A

N/A

N/A

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 0.85 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 0.59 %

หมายเหตุ :

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือตังแต่ 1 ถึง 3  (ThaiBMA
Government Bond Index(1-3 Year))

40.00 %

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

30.00 %
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1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตาม ระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ

20.00 %- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ทีคิดคํานวณจากข้อมูล
Mark-to-Market ทีมีอันดับความน่าเชือถือในระดับน่าลงทุน
( A- ขึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมีอายุคงเหลือ
ตังแต่ 1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond
Index (A-up)(1-3Year))

- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสันของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA Shor-term
Government Bond Index)

10.00 %

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*



- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายตราสารแห่งหนีทีมีลงทุนในตราสารหนีภาครัฐและภาคเอกชนและเงินฝากแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยลงทุนในสินทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถือระดับทีลงทุนได้
(Investment Grade) เท่านัน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยไม่ถูกจํากัดกฎเกณฑ์เรืองกําหนดชําระเงินคืนหรืออายุเฉลียของสินทรัพย์ทีลงทุน (Portfolio duration)

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผว
น เปนผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง  เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เปนต้
น โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบีย
ใน ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย ดังนันราคาตราสารหนีทีออกมา
ก่อนหน้าจะมีการซือขายในระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนทีมีอายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะ
มีโอกาสเผชิญกับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนทีมี portfolio duration ตํากว่า

- กองทุนมีความเสียงทางธุรกิจ (Business  Risk) และความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตรา
สาร(Credit  Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลียนแปลงขึนลงจากปัจจัยภาย
ในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปนต้น รวมถึงความเสียงทีเกิดจากการทีผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบียได้

- กองทุนมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่ง
ต้องลงทุนเป็น    สกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหว
ของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

- กองทุนความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

- นโยบายตราสารหนีแบบระดับลงทุน (Investment Grade) ในระยะสันโอกาสสูญเสียเงินต้นมีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบ
โตของเงินลงทุนอาจไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
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กองทุนย่อยที่ 9 หุ้นไทย (TR_TEQ)

94.62 %1. Unit Trust - Equity

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 5.16 %

67.43 %

27.19 %

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพือการเลียงชีพ : PRINCIPAL EQRMF

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล : PRINCIPAL DEF

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) : SA-CIMB-TR_TEQ_OPT

5.16 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 20.24 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 4.01 %

หมายเหตุ :

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index 95.00 %

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

5.00 %
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1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*



- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายทีลงทุนตราสารทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในประเทศไทย
โดยเฉลียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- นโยบายตราสารทุนในประเทศมีความผันผวนของผลตอบแทน ในระยะสันอาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถ
ชนะเงินเฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 10 หุ้นไทยปันผล (TR_TDIF)

94.28 %1. Unit Trust - Equity

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.65 %

94.28 %Principal Thai Dynamic Income Equity Fund : PRINCIPAL TDIF-C

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : 
CIMB-TR_TDIF(OPT)

4.65 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุนตังแต่วันทีก่อตัง (since inception date) = 11.75 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error: te) ตังแต่วันทีก่อ
ตัง (since inception date) = 4.02 %

หมายเหตุ : 

- อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index 95.00 %

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

5.00 %
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1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ



- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายทีลงทุนตราสารทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในประเทศไทย
โดยเฉลียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- นโยบายตราสารทุนในประเทศมีความผันผวนของผลตอบแทน ในระยะสันอาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถ
ชนะเงินเฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 11 หุ้นไทย SET50 (TR_SET50)

94.04 %1. Unit Trust - Equity

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 5.64 %

94.04 %กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี เซ็ท 50 อินเด็กซ์-A : PRINCIPAL SET50-A

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : 
CIMB-TR_SET50(OPT)

5.64 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุนตังแต่วันทีก่อตัง (since inception date) = 13.05 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error: te) ตังแต่วันทีก่อ
ตัง (since inception date) = 3.01 %

หมายเหตุ : 

- อัตราผลตอบแทนของ SET 50 Total Return Index 95.00 %

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

5.00 %
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1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ



- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายทีลงทุนตราสารทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในประเทศไทย
โดยเฉลียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- นโยบายตราสารทุนในประเทศมีความผันผวนของผลตอบแทน ในระยะสันอาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถ
ชนะเงินเฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 12 หุ้นต่างประเทศ (TR_GEQ)

99.08 %

2.02 %

1. Unit Trust - Equity

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

99.08 %
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : 
SA-CIMB-TR_GEQ_OPT

2.02 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี : PRINCIPAL GEF-C 

N/A

หมายเหตุ: กองทุน HSBC MSCI WORLD UCITS ETF เป็ นกอง Master fund ของกองทุน PRINCIPAL GEF-C



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 14.94 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 4.86 %

หมายเหตุ :

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return
Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

90.25 %

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

5.00 %

- อัตราผลตอบแทนของ  MSCI World Net Total Return
Index ในสกุลเงินบาท

4.75 %
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1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตาม ระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*



- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายทีมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน    สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- นโยบายตราสารทุนต่างประเทศมีความผันผวนของผลตอบแทน ในระยะสันอาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวผลตอบแทน
สามารถชนะเงินเฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 13 หุ้นต่างประเทศ (TR_GOPP)

74.24 %1. Unit Trust - Equity

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.64 %

74.24 %กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี : PRINCIPAL GOPP-C

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : 
CIMB-TR_GOPP(OPT)

0.64 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A

หมายเหตุ: กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund เป็นกอง Master fund ของกองทุน 
PRINCIPAL GOPP-C



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุนตังแต่วันทีก่อตัง (since inception date) = 14.82 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error: te) ตังแต่วันทีก่อ
ตัง (since inception date) = 13.97 %

หมายเหตุ : 

- ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียน เพือ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีลงทุน

80.75 %

- MSCI AC (All Country) World Index Net ในสกุลเงิน
บาท

14.25 %

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

5.00 %
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1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตาม ระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ



- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายทีมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน    สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัวขึนลง เนืองจาก
ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบีย เปนต้น

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน

- นโยบายตราสารทุนต่างประเทศมีความผันผวนของผลตอบแทน ในระยะสันอาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวผลตอบแทน
สามารถชนะเงินเฟ้อได้
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กองทุนย่อยที่ 14 หน่วยลงทุนกองทุน Property Income Fund (TR_iPROP)

99.41 %1. Unit Trust - Real Estate

2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.58 %

99.41 %กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม-ชนิดผู้ลง ทุนกลุ่ม 
: PRINCIPAL iPROP-C

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : 
SA-CIMB-TR_PI(OPT)

0.58 %
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ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAVCredit Rating

N/A 

ชื่อสินทรัพย์

N/A



• ความผันผวน (s.d.) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 15.81 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด (Tracking error) 3 ปี = 3.80 %

หมายเหตุ :

- อัตราผลตอบแทนของ SET PF&REIT Total Return
Index

47.50 %

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index
(TR) ในสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน

40.38 %

- อัตราผลตอบแทนของ FTSE Strait Times REIT Index
(TR) ในสกุลเงินบาท

7.13 %
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1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเปนปัจจุบันได้ทีเว็บไซต์ https://www.principal.th

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3.สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4.รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5.นโยบายนี้จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

6.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

7.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพอืประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ

- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพ
พึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลียของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

5.00 %

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*



- นโยบายการลงทุนนีเปนนโยบายทีเน้นลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น
หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพืนฐาน/REITS หน่วยลงทุนทองคําแท่ง การลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือหุ้นกู้ทีมี
อนุพันธ์แฝงทีมีสินค้าอ้างอิง (underlying asset) เปนสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น นํามันดิบ ทองคํา เปนต้น) โดยเฉลียรอบระยะ
เวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนนีมีความเสียง
มากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป

- กองทุนมีความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง
ต้องลงทุนเปน    สกุลเงินต่างประเทศ จึงเปนความเสียงของค่าเงินทีเกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีลงทุน
อ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน ผู้ลงทุนอาจได้รับกําไร หรือขาดทุนจากการเคลือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีลงทุนได้

- กองทุนความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) เนืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึง
มีความเสียงของประเทศทีลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของปัจจัยพืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน
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เมนู
ตราสารหนีระยะ

สัน
ตราสารหนี หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ

หน่วยลงทุนกอง
ทุน Property 
Income Fund

A 20 % 80 % 0 % 0 % 0 %

B 0 % 80 % 10 % 5 % 5 %

C 0 % 60 % 20 % 10 % 10 %

D 0 % 50 % 25 % 15 % 10 %
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สัดส่วนการลงทุน - Menu A

หมายเหตุ : 

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

2. กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3. สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4. รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5. ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน
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6. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ ดัชนีชีวัดของแต่
ละนโยบายการลงทุน คํานวณตามสัดส่วนในแต่ละเมนู



สัดส่วนการลงทุน - Menu B

70

หมายเหตุ : 

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

2. กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3. สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4. รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5. ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน
6. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ ดัชนีชีวัดของแต่
ละนโยบายการลงทุน คํานวณตามสัดส่วนในแต่ละเมนู



สัดส่วนการลงทุน - Menu C
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หมายเหตุ : 

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

2. กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3. สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4. รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5. ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน
6. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ ดัชนีชีวัดของแต่
ละนโยบายการลงทุน คํานวณตามสัดส่วนในแต่ละเมนู



สัดส่วนการลงทุน - Menu D
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หมายเหตุ : 

1. เปนข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

2. กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณผลตอบแทนสุทธิ
ตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3. สําหรับกองทุนทีจัดตังก่อนปี 2552 ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดเริมคํานวณตังแต่ วันที 1 มกราคม 2552 เปนต้นไป

4. รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปีทีก่อตังนโยบายเท่านัน

5. ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน
6. ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ ดัชนีชีวัดของแต่
ละนโยบายการลงทุน คํานวณตามสัดส่วนในแต่ละเมนู



อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าธรรมเนียมรายนโยบาย (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลง
ทุนผ่านกองทุนรวม (ถ้ามี))

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี  2061-2070 (TD_70)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2051-2060 (TD_60)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2041-2050 (TD_50)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2031-2040 (TD_40)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2021-2030 (TD_30)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลหลังเกษียณ (TD_P)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

ตราสารหนีระยะสัน (TR_iDAILY)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

ตราสารหนี (TR_iFIXED)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

หุ้นไทย (TR_TEQ)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV
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หุ้นไทยปันผล (TR_TDIF)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

หุ้นไทย SET50 (TR_SET50)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

หุ้นต่างประเทศ (TR_GEQ)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

หุ้นต่างประเทศ (TR_GOPP)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

หน่วยลงทุนกองทุน Property Income Fund (TR_iPROP)
- อัตราสูงสุด 0.0000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0000 % ต่อปีของ NAV

- ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses) พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี  2061-2070 (TD_70)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.2000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2051-2060 (TD_60)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.1000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2041-2050 (TD_50)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.1000 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2031-2040 (TD_40)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0800 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2021-2030 (TD_30)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0400 % ต่อปีของ NAV

พรินซิเพิล สมดุลหลังเกษียณ (TD_P)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0400 % ต่อปีของ NAV
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ตราสารหนีระยะสัน (TR_iDAILY)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0200 % ต่อปีของ NAV

ตราสารหนี (TR_iFIXED)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0200 % ต่อปีของ NAV

หุ้นไทย (TR_TEQ)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0800 % ต่อปีของ NAV

หุ้นไทยปันผล (TR_TDIF)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0200 % ต่อปีของ NAV

หุ้นไทย SET50 (TR_SET50)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0200 % ต่อปีของ NAV

หุ้นต่างประเทศ (TR_GEQ)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0800 % ต่อปีของ NAV

หุ้นต่างประเทศ (TR_GOPP)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0200 % ต่อปีของ NAV

หน่วยลงทุนกองทุน Property Income Fund (TR_iPROP)
- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ 

การลงทุนผ่านกองทุนรวม

- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.0200 % ต่อปีของ NAV
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นโยบายทีลงทุนผ่านกองทุนรวม ได้แก่ พรินซิเพิล สมดุลตาม
อายุ ปี 2021-2030 (TD_30), พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 
2031-2040 (TD_40), พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2041 
-2050 (TD_50), พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2051-2060 
(TD_60), พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2061-2070 
(TD_70), พรินซิเพิล สมดุลหลังเกษียณ (TD_P), ตราสาร
หนีระยะสัน (TR_iDAILY), ตราสารหนี้ (TR_iFIXED), หน่วย
ลงทุนกองทุน Property Income Fund (TR_iPROP), หุ้นไทย 
(TR_TEQ), หุ้นต่างประเทศ (TR_GEQ), พรินซิเพิล สมดุลตาม
อายุ ปี  2061-2070 (TD_70), หุ้นไทย ปันผล (TR_TDIF), 
หุ้นไทย SET50 (TR_SET50), หุ้นต่างประเทศ (TR_GOPP)



การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม (total 
expenses) ในส่วนทีลงทุนผ่านกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้ 
บลจ. เดียวกัน

PRINCIPAL DEF
- อัตราสูงสุด 2.1400 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.8490 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL EEF-D
- อัตราสูงสุด 2.1400 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.5920 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL EQRMF
- อัตราสูงสุด 3.0800 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 1.7840 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL GEF-C
- อัตราสูงสุด 3.2100 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.9778 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL GOPP-C
- อัตราสูงสุด 5.3500 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 2.2390 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL iGOLD-C
- อัตราสูงสุด 3.7500 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.7020 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL iPROP-C
- อัตราสูงสุด 3.7500 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 1.2486 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPALiFIXEDPVD
- อัตราสูงสุด 2.6800 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.5780 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL SET50-A
- อัตราสูงสุด 3.4500 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.6960 % ต่อปีของ NAV

PRINCIPAL TDIF-C
- อัตราสูงสุด 5.3500 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 1.8187 % ต่อปีของ NAV

หมายเหตุ

• อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ทีเรียกเก็บจริงเปนอัตราค่าธรรมเนียมทีรวมภาษีมูลค่าเพิม
(VAT) แล้ว ในขณะทีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดเปนค่าธรรมเนียมทีไม่รวม VAT

• การคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริงใช้วิธีการคํานวณโดยนําค่าธรรมเนียมทังปีบัญชีหาร ด้วย NAV
เฉลียตามปีบัญชีนัน ๆ ซึงอาจส่งผลให้ตัวเลขทีแสดงสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดที ถูกกําหนดในสัญญาได้
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PRINCIPAL MMRMF
- อัตราสูงสุด 2.1400 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.2150 % ต่อปีของ NAV



อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก ไม่มี

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund (ถ้ามี) ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน (ถ้ามี) 500 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเปนงวด (ถ้ามี)

- ครังแรก ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน ครังแรก 500 บาทต่อปี

- ค่าธรรมเนียมรายงวด 100 บาทต่องวด

ค่าธรรมเนียมการเปลียนนโยบายการลงทุน (ถ้ามี) ไม่มี
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ช่องทางขอรับคําแนะนําในการเลือก/เปลียน 
นโยบาย/แผนการลงทุน (ถ้ามี)

สมาชิกสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิมเติมได้ทีคณะกรรมการกองทุน

ช่องทางศึกษาข้อมูล การเปลียนนโยบายการลงทุน 
(ถ้ามี)

- สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเกียวกับการเปลียนนโยบาย/แผนการลง
ทุน ความถีในการเปลียน ช่องทางในการแจ้งความประสงค์รวมถึง
ข้อมูลของนโยบาย/แผนการลงทุนอืนๆ ได้ทีคณะกรรมการกองทุน/ข้อ
บังคับกองทุน/ประกาศกองทุน/ Mobile Application "Principal
Provident Fund" หรือที www.principal.th

- สําหรับวันทีบลจ. ดําเนินการเปลียนนโยบาย/แผนการลงทุนนัน ให้ใช้
วันคํานวณจํานวนหน่วย (Trade Date) ตามทีกําหนดในสัญญา
จัดการกองทุน

ช่องทางการออมต่อ สมาชิกสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิมเติมได้ทีคณะกรรมการกองทุน 
หรือที www.principal.th
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