
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สรุปข้อมูลสําคัญของนโยบายการลงทุน
กองทุนสํารองเลียงชีพ ธนกาญจน์ ซึงจดทะเบียนแล้ว

กองทุนความเสียงตํา ตราสารหนีภาครัฐ/เอกชนในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2018-3447-50, 0-2686-9532-3 Website : www.principal.th
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- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝากทียอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ้นและความเสียงทีอาจมีเงินไม่เพียงพอ
ใช้ยามเกษียณได้

- สมาชิกทีคาดหวังผลตอบแทนสูง

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี

• สอบถามคณะกรรมการกองทุน

• ศึกษาข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการเลือกนโยบายได้ที www.thaipvd.com
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการออมเงินเพ่ือให้สมาชิกใช้ในยามเกษียณอายุ โดยกองทุนจะนําเงินของ
สมาชิกและนายจ้างไปลงทุนในนโยบายการลงทุนต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

สําหรับนโยบายการลงทุนนี้มุ่งหวังการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จะใกล้เคียงอัตราเงินเฟอ้ใน
ระยะยาว โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของผลตอบแทนที่อาจเกิดจากการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

กองทุนยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถออมเงินให้พอใช้หลังเกษียณ ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากการลงทุนประเภท
อื่น คือ
- เสมือนได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นจากเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง
- มีผู้เชี่ยวชาญทําหน้าที่บริหารเงินให้
- ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการตํ่า
- เงินออมได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษี
- ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
- สร้างวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนแบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Average: DCA)

นอกจากนั้น หากสมาชิกต้องการรักษาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกษียณ นอกจะสมาชิกควรเลือกแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่จะลงทุนแล้ว ยังจําเป็นจะต้องออมเงินให้มากพอ ซึ่งกองทุนนี้สามารถออมเงินได้สูงสุด 15% ของฐาน
เงินเดือน หรือสูงสุดตามข้อบังคับที่นายจ้างกําหนด



 = 36.14 %

 = 22.81 %

 = 22.33 %

 = 8.65 %

 = 6.22 %

 = 2.10 %

 = 1.81 %

1. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสัน
อายุไม่เกิน 1 ปี

2. หุ้นกู้บริษัท

3. พันธบัตรรัฐบาล

4. เงินฝากธนาคาร

5. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

7. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีคําประกันโดยกระทรวง
การคลัง

8. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  = 0.75 %

ชื่อสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อสินทรัพย์ Credit Rating % ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 17/95/65 : CB22801A N/A 10.17 %

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครังที 4 : LB233A N/A 6.63 %

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 7/364/64 : CB22707A N/A 5.81 %

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที 18/91/65 : CB22804B N/A 4.07 %

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ครังที1/2552 ครบ 2567 : PTTC243A

AAA 4.06 %

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 ทังนีคุณสามารถดูข้อมูลทีเป็นปัจจุบันได้ทีเว็บไซต ์
https://www.principal.th
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• ความผันผวน (SD) ของนโยบายการลงทุน 3 ปี = 0.65 %

• ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชีวัด
(Tracking Error: TE) 3 ปี = 0.39 %

หมายเหตุ :

1. เป็นข้อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

2.กรณีทีผลการดําเนินงานเต็มปี คํานวณเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) แต่กรณีไม่เต็มปี คํานวณ
ผลตอบแทนสุทธิตามระยะเวลาทีแสดงเท่านัน (not annualized)

3. รายงานแสดงผลการดําเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตังมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูลเริมจากปี
ทีก่อตังนโยบายเท่านัน

4.นโยบายนีก่อตังวันที 1 มกราคม 2552

5.ดัชนีชีวัดจะแสดงแค่ดัชนีชีวัดล่าสุด ณ วันทีจัดทํารายงานเท่านัน

6.ดัชนีชีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการกองทุน คือ

YTD (ม.ค.-มิ.ย.)
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ดัชนีชีวัด (Benchmark)

50 %• ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไทยทีมี อายุ
คงเหลือตังแต่ 1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year))

• อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีทีกองทุนสํารองเลียงชีพพึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท
เฉลียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย 50 %

6

- นโยบายการลงทุนนีเป็นนโยบายตราสารแห่งหนีทีมีลงทุนในตราสารหนีภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศทีมี
อันดับความน่าเชือถือระดับทีลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านัน โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่ถูกจํากัดกฎเกณฑ์เรืองกําหนดชําระเงินคืนหรืออายุเฉลียของสินทรัพย์ทีลง
ทุน (Portfolio duration)

- กองทุนมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ทีเกิดจากการทีอัตราดอกเบียในตลาดมีการปรับตัวผันผวน
เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง  เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นต้น
โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียใน
ตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด้วย ดังนันราคาตราสารหนีทีออกมา
ก่อนหน้าจะมีการซือขายในระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนทีมีอายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนทีมี portfolio duration ตํากว่า

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

- นโยบายตราสารหนีแบบระดับลงทุน (Investment Grade) ในระยะสันโอกาสสูญเสียเงินต้นมีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบ
โตของเงินลงทุนอาจไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน



อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าธรรมเนียมรายนโยบาย (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณี
ลงทุนผ่านกองทุนรวม (ถ้ามี))

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

- ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses)

- อัตราสูงสุด 0.5000 % ต่อปีของ NAV
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.3500 % ต่อปีของ NAV

- อัตราสูงสุด ไม่ได้ระบุ
- อัตราทีเรียกเก็บจริง 0.3800 % ต่อปีของ NAV 

การลงทุนผ่านกองทุนรวม ไม่มี

การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม (total 
expenses) ในส่วนทีลงทุนผ่านกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้ 
บลจ. เดียวกัน

ไม่มี

หมายเหตุ

• อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ทีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราค่าธรรมเนียมทีรวมภาษีมูลค่าเพิม (VAT) 
แล้ว ในขณะทีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดเป็นค่าธรรมเนียมทีไม่รวม VAT

• การคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริงใช้วิธีการคํานวณโดยนําค่าธรรมเนียมทังปีบัญชีหารด้วย NAV
เฉลียตามปีบัญชีนัน ๆ ซึงอาจส่งผลให้ตัวเลขทีแสดงสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดทีถูกกําหนดในสัญญาได้

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก ไม่มี
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อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด (ถ้ามี)

- ครังแรก

- ค่าธรรมเนียมรายงวด

ค่าธรรมเนียมการเปลียนนโยบายการลงทุน (ถ้ามี)

ไม่มี

500 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน ครังแรก 500 บาทต่อปี

100 บาทต่องวด

ไม่มี



ช่องทางขอรับคําแนะนําในการเลือก/เปลียน 
นโยบาย/แผนการลงทุน (ถ้ามี)

สมาชิกไม่สามารถเปลียนแผนการลงทุนได้เนืองจากกองทุนมีเพียงนโยบาย
เดียว

ช่องทางศึกษาข้อมูล การเปลียนนโยบายการ
ลงทุน (ถ้ามี)

สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเกียวกับกองทุนสํารองเลียงชีพ ได้ทีคณะกรรมการ
กองทุน/ข้อบังคับกองทุน/ประกาศกองทุน/ Mobile Application 
"Principal Provident Fund" หรือที www.principal.th

ช่องทางการออมต่อ สมาชิกสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิมเติมได้ทีคณะกรรมการกองทุน หรือที 
www.principal.th
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