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กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อนิคมั 
Principal Balanced Income Fund  
31 ธันวาคม 2565 

ข้อมูลกองทุน 
ช่ือย่อ PRINCIPAL iBALANCED 
ระดับความเสี่ยง 5 (เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทนุผสม 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน  6 กันยายน 2556 
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%) 
การป้องกันความเสี่ยงจาก ขึ้นอยู่กับดลุยพินจิของผู้จดัการกองทนุ 
อัตราแลกเปลีย่น     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 308.54 ล้านบาท 
ปัจจุบัน   
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย   
  ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 12.2316 บาท 
  อัตโนมัต ิ
  ชนิดจ่ายเงินปันผล 11.3202 บาท 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 12.2753 บาท 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง 1. ความเส่ียงจากการดําเนนิงาน   

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู ้
   ออกตราสาร 

  3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร 
  4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 
  5. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
  6. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทนุ 
  7. ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน 
  8. ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
นโยบายจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 คร้ัง (เฉพาะหน่วยลงทนุ

ชนดิจ่ายเงนิปนัผล และชนดิผู้ลงทนุสถาบนั) 
  ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงนิ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จํากัด 
ประเภทกองทุนรวมตามท่ี Moderate Allocation 
แสดงในข้อมูลท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานของกองทุน 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซื้อ  ทุกวันทําการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซือ้  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท 
 อัตโนมัต ิ

ชนิดจ่ายเงินปันผล 1,000 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1 บาท 
วันทําการขายคืน  กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตั ิ

ไมเ่กิน 12 คร้ังต่อปี (เฉพาะชนดิขายคืนหน่วยลงทนุ
อัตโนมัต)ิ โดยค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัตจิะ
โอนเข้าบัญชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยตามที่ระบุไว้ 
ภายใน 5 วันทําการ 
กรณปีกต ิ

   ทุกวันทําการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  T+5 นบัจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 

(ประกาศ NAV T+2, คืนเงนิ T+6 ธนาคาร CIMBT 
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ 
TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.) 

…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการลงทุน 
กองทนุมนีโยบายการลงทนุในหรือมไีว้ซ่ึงตราสารแห่งทนุ ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้
ก่ึงทนุ หน่วยลงทนุของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เงินฝาก และ/หรือ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนไดท้ั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private 
equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ โดยในส่วนของการลงทนุในตราสารแห่งทนุจะมี
สัดส่วนการลงทุนตัง้แต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ซ่ึงสัดส่วนการ
ลงทนุตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตดัสินใจของผู้จดัการกองทนุตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพ่ือสร้างผลตอบแทนทีด่ีจากการลงทนุ และ
คํานึงถึงความเส่ียงที่จะเกิดขึน้เปน็สําคัญ 
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมซ่ึงอยูภ่ายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ โดยห้ามกองทนุ
รวมปลายทางลงทนุย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้าม
กองทนุรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทนุรวมอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ
เดยีวกัน (cascade investment) 

กองทนุสามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซ่ึงอยูภ่ายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ (cross investing fund) ได้  โดยมผีลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.62 เปน็
ตน้ไป 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 1.07% (ปัจจบุนั 1.00%) 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   ไมเ่กิน 1.07% (ปัจจบุนั 1.00%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไมเ่กิน 0.81% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 1.07% (ยกเว้น) 
 (เรียกเก็บเฉพาะกรณีขายคืนปกต)ิ 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไมเ่กิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไมเ่กิน 0.81% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทนุ 
*ค่าธรรมเนียมเปน็อัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด 
 ในทํานองเดยีวกันไว้แล้ว 
 ทั้งนี้ หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกัน  
 (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืน 
 หน่วยลงทนุซ้ําซ้อนกับกองทนุปลายทาง เชน่ หากกองทนุตน้ทางมมีูลค่าทรัพยสิ์น 
 สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจดัสรรการลงทนุไปยังกองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้าน 
 บาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุจากเงิน 
 ลงทนุ 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทนุต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทนุปลายทาง 
 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและรับซ้ือคืนเพ่ิมเติมอีก เป็นตน้ 
…………………………………………………………………………………… 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Unit Trust - Fixed Income – Domestic 27.79% 

2. Unit Trust - Equity - Domestic 25.69% 

3. Unit Trust - Real Estate – Domestic 24.52% 

4. Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar    
   10.45% 

5. Unit Trust – Gold 5.02% 

6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.09% 

7. Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar
   2.66% 

8. สินทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.75% 

9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 0.03% 

ช่ือทรัพย์สินและการลงทุนสูงสดุ 5 อันดับแรก 
% ของ 
NAV 

กองทนุเปดิพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม : PRINCIPAL iPROP-X 24.52 
กองทนุเปดิพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม : PRINCIPAL iFIXED-X 22.53 
กองทนุเปดิพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี ้: PRINCIPAL EEF-X 15.00 
ISHARES TR MSCI ACWI ETF : ACWI US 5.79 
กองทนุเปดิพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม พลัส : PRINCIPAL DPLUS-X 5.26 

หมายเหตุ :  เปน็ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทัง้นี้ ผู้ลงทนุสามารถด ู
              ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจบุันได้ที่ www.principal.th 

                            ผลการดําเนินงานย้อนหลงั 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1     3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแตจั่ดตัง้กองทุน1 

iBALANCED-R (%) -6.13 1.99 -0.29 -6.13 -1.59 -2.88 2.18 
Benchmark (%) * -4.31 3.24 1.15 -4.31 1.10 1.15 3.83 
Information Ratio2 -0.44 -0.86 -0.61 -0.44 -0.58 -0.96 -0.38 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 5.83 6.73 5.86 5.83 9.36 9.08 8.12 
iBALANCED-D (%) -6.13 1.99 -0.29 -6.13 n/a n/a -1.53 
Benchmark (%) * -4.31 3.24 1.15 -4.31 n/a n/a 1.16 
Information Ratio2 -0.44 -0.86 -0.61 -0.44 n/a n/a -0.57 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 5.83 6.73 5.86 5.83 n/a n/a 7.61 
iBALANCED-C (%) -6.13 1.99 -0.29 -6.13 -1.59 n/a -1.92 
Benchmark (%) * -4.31 3.24 1.15 -4.31 1.10 n/a 1.14 
Information Ratio2 -0.44 -0.86 -0.61 -0.44 -0.58 n/a -0.74 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 5.83 6.73 5.86 5.83 9.36 n/a 7.27 
1ผลตอบแทนทีม่ีอายเุกินหนึ่งปี จะแสดงเปน็ผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio:  แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเส่ียง 
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช:้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging 
Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5% 
(source: ThaiBMA, The Stock Exchange of Thailand, Bloomberg, BOT, MorningStar Direct ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
คําอธิบายเพ่ิมเตมิ 
1. การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานที่ใชวั้ดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้
ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไมม่ภีาระภาษี ขณะทีต่ัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ั้งหมดเสียภาษี 
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซ่ึงจดัทาํโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) ตั้งแตวั่นที่ 20 สิงหาคม 2562 
**ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิด้เปน็ส่ิงยนืยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 1.873%) 
 ชนิดจ่ายเงนิปันผล   ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 1.873%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 1.873%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.032%) 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไมเ่กิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.032%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไมเ่กิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.032%) 
นายทะเบียน 
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 0.54% (ปัจจบุัน ยกเว้น) 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไมเ่กิน 0.54% (ปัจจบุัน ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุม่    ไมเ่กิน 0.54% (ปัจจบุัน ยกเว้น) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.025%)*** 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.025%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุม่    ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.025%)*** 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด   
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 3.21% (ปจัจบุนั 1.930%)*** 
 ชนิดจ่ายเงนิปันผล   ไมเ่กิน 3.21% (ปจัจบุนั 1.930%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไมเ่กิน 3.21% (ปจัจบุนั 1.930%)*** 
*ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนยีมเปน็อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
**ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขาย   

 หลักทรัพย ์
***เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเปน็อัตราเฉพาะทีป่ระมาณการไดเ้ท่านัน้ ส่วน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเปน็อัตราที่รวมทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได ้
 
ทั้งนี้ หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจดัการเดียวกัน 
(กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการซ้ําซ้อนกับ
กองทนุปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการจดัการจากเงนิลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทนุตน้ทางกําหนด
เท่านั้น โดยกองทนุปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพ่ิมเตมิอีก เปน็
ตน้ 
…………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลการดําเนนิงานในอดตี มิไดเ้ปน็ส่ิงยนืยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เปน็ข้อมลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทนุสามารถด ู
             ข้อมลูทีเ่ปน็ปจัจบุันได้ที ่www.principal.th 
 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั      31 ธันวาคม 2565  

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/ การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี วันปิดสมุดทะเบียน 
อัตราการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

(บาท/หน่วย) 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R) ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D) 
ครั้งท่ี 1 Q2/2555 29 มิ.ย. 55 - - 

ครั้งท่ี 2 Q3/2555 28 ก.ย. 55 - - 

ครั้งท่ี 3 Q4/2555 28 ธ.ค. 55 - - 

ครั้งท่ี 4 Q1/2556 29 มี.ค. 56 - - 

ครั้งท่ี 5 Q2/2556 28 มิ.ย. 56 - - 

ครั้งท่ี 6 Q3/2556 30 ก.ย. 56 - - 

ครั้งท่ี 7 Q4/2556 27 ธ.ค. 56 0.20 - 

ครั้งท่ี 8 Q1/2557 31 มี.ค. 57 0.19 - 

ครั้งท่ี 9 Q2/2557 30 มิ.ย. 57 0.20 - 

ครั้งท่ี 10 Q3/2557 30 ก.ย. 57 0.21 - 

ครั้งท่ี 11 Q4/2557 30 ธ.ค. 57 0.22 - 

ครั้งท่ี 12 Q1/2558 31 มี.ค. 58 0.21 - 

ครั้งท่ี 13 Q2/2558 30 มิ.ย. 58 0.22 - 

ครั้งท่ี 14 Q3/2558 30 ก.ย. 58 0.08 - 

ครั้งท่ี 15 Q4/2558 30 ธ.ค. 58 0.08 - 

ครั้งท่ี 16 Q1/2559 31 มี.ค. 59 0.08 - 

ครั้งท่ี 17 Q2/2559 30 มิ.ย. 59 0.08 - 

ครั้งท่ี 18 Q3/2559 30 ก.ย. 59 0.09 - 

ครั้งท่ี 19 Q4/2559 30 ธ.ค. 59 0.09 - 

ครั้งท่ี 20 Q1/2560 31 มี.ค. 60 0.09 - 

ครั้งท่ี 21 Q2/2560 30 มิ.ย. 60 0.09 - 

ครั้งท่ี 22 Q3/2560 29 ก.ย. 60 0.09 - 

ครั้งท่ี 23 Q4/2560 29 ธ.ค. 60 0.10 - 

ครั้งท่ี 24 Q1/2561 30 มี.ค. -61 0.11 - 

ครั้งท่ี 25 Q2/2561 29 มิ.ย. 61 0.11 - 

ครั้งท่ี 26 Q3/2561 28 ก.ย. 61 0.10 - 

ครั้งท่ี 27 Q4/2561 28 ธ.ค. 61 0.10 - 

ครั้งท่ี 28 Q1/2562 29 มี.ค. 62 0.09 - 

ครั้งท่ี 29 Q2/2562 28 มิ.ย. 62 0.10 - 

ครั้งท่ี 30 Q3/2562 30 ก.ย. 62 0.10 - 

ครั้งท่ี 31 Q4/2562 30 ธ.ค. 62 0.10 - 

ครั้งท่ี 32 Q1/2563 31 มี.ค. 63 0.05 0.05 

ครั้งท่ี 33 Q2/2563 30 มิ.ย. 63 0.05 0.05 

ครั้งท่ี 34 Q3/2563 30 ก.ย. 63 0.10 0.10 

ครั้งท่ี 35 Q4/2563 30 ธ.ค. 63 0.10 0.10 

ครั้งท่ี 36 Q1/2564 31 มี.ค. 64 0.10 0.10 

ครั้งท่ี 37 Q2/2564 30 มิ.ย. 64 0.10 0.10 

ครั้งท่ี 38 Q3/2564 30 ก.ย. 64 0.10 0.10 

ครั้งท่ี 39 Q4/2564 30 ธ.ค. 64 0.10 0.10 

ครั้งท่ี 40 Q1/2565 31 มี.ค. 65 0.10 0.10 

ครั้งท่ี 41 Q2/2565 30 มิ.ย. 65 0.05 0.05 

ครั้งท่ี 42 Q3/2565 30 ก.ย. 65 0.05 0.05 

ครั้งท่ี 43 Q4/2565 30 ธ.ค. 65 0.03 0.03 

 รวม  4.06 0.93 
 
หมายเหตุ : เปน็ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ทัง้นี้ โปรดศกึษารายละเอียดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพ่ิมเตมิในหนงัสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 

 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสอืช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษทัจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรินซิเพิล จํากดั 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได ้ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนใน

กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนใหเ้ข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

• เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ี

ปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทตา่ง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

Principal Balanced Income Fund ชนิดจ่ายเงินปันผล (PRINCIPAL 
iBALANCED-D)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัด
ส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนผสม/ Cross Investing Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ   1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(1-
3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี
FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 25
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วนร้อยละ 15
4) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วัน
ที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
5) ดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน -6.13% 1.99% -0.29% -6.13% N/A N/A N/A -1.53%

ดัชนีชี้วัด* -4.31% 3.24% 1.15% -4.31% N/A N/A N/A 1.16%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -5.37% 2.39% 0.84% -5.37% -0.20% -0.25% 2.32% N/A

ความผันผวนกองทุน 5.83% 6.73% 5.86% 5.83% N/A N/A N/A 7.61%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 5.72% 5.86% 5.67% 5.72% N/A N/A N/A 8.44%

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 6 กันยายน 2556

วันเริ่มต้น class วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน 2 ปี 10 เดือน 22 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน
จะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีจากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสําคัญ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชี้วัด

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%  + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15%  + 
Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5%  + SET PF&REIT TRI Index 12.5%  + SET TRI Index 15%  + FSTREI TRI 
Index adjusted with FX hedging cost 12.5% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th



PRINCIPAL iBALANCED-D

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust - Fixed Income - Domestic 27.79

Unit Trust - Equity - Domestic 25.69

Unit Trust - Real Estate - Domestic 24.52

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 10.45

Unit Trust - Gold 5.02

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.09

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar 2.66

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.75

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 0.03

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust - Real Estate - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL iPROP-X

24.52

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL iFIXED-X

22.53

Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จํากัด : PRINCIPAL EEF-X

15.00

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : ACWI US

5.79

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL DPLUS-X

5.26

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 96.13

ธนาคาร 3.12

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.75

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -17.95

Recovering Period 1 ปี 2 เดือน 

FX Hedging 94.95

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 143.76

Sharpe Ratio -0.06

Alpha -3.05

Beta 0.90

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.140% 1.873%

รวมค่าใช้จ่าย 3.210% 1.930%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.070% 1.000%

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.070% 1.000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL iBALANCED-D

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

Principal Balanced Income Fund ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
(PRINCIPAL iBALANCED-R)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัด
ส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนผสม/ Cross Investing Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ   1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(1-
3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี
FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 25
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วนร้อยละ 15
4) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วัน
ที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
5) ดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน -6.13% 1.99% -0.29% -6.13% -1.59% -2.88% N/A 2.18%

ดัชนีชี้วัด* -4.31% 3.24% 1.15% -4.31% 1.10% 1.15% N/A 3.83%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -5.37% 2.39% 0.84% -5.37% -0.20% -0.25% 2.32% N/A

ความผันผวนกองทุน 5.83% 6.73% 5.86% 5.83% 9.36% 9.08% N/A 8.12%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 5.72% 5.86% 5.67% 5.72% 10.05% 8.95% N/A 7.15%

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 6 กันยายน 2556

วันเริ่มต้น class วันที่ 6 กันยายน 2556

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 9 ปี 4 เดือน 6 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน
จะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีจากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสําคัญ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชี้วัด

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%  + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15%  + 
Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5%  + SET PF&REIT TRI Index 12.5%  + SET TRI Index 15%  + FSTREI TRI 
Index adjusted with FX hedging cost 12.5% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม www.principal.th



PRINCIPAL iBALANCED-R

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust - Fixed Income - Domestic 27.79

Unit Trust - Equity - Domestic 25.69

Unit Trust - Real Estate - Domestic 24.52

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 10.45

Unit Trust - Gold 5.02

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.09

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar 2.66

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.75

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 0.03

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust - Real Estate - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL iPROP-X

24.52

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL iFIXED-X

22.53

Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จํากัด : PRINCIPAL EEF-X

15.00

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : ACWI US

5.79

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL DPLUS-X

5.26

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 96.13

ธนาคาร 3.12

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.75

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -27.40

Recovering Period N/A

FX Hedging 94.95

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 143.76

Sharpe Ratio -0.19

Alpha -2.74

Beta 0.89

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.140% 1.873%

รวมค่าใช้จ่าย 3.210% 1.930%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.070% 1.000%

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.070% 1.000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL iBALANCED-R

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

Principal Balanced Income Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL iBALANCED-
C)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัด
ส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนผสม/ Cross Investing Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ   1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(1-
3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี
FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 25
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วนร้อยละ 15
4) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วัน
ที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
5) ดัชนีราคาทองคํา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน -6.13% 1.99% -0.29% -6.13% -1.59% N/A N/A -1.92%

ดัชนีชี้วัด* -4.31% 3.24% 1.15% -4.31% 1.10% N/A N/A 1.14%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -5.37% 2.39% 0.84% -5.37% -0.20% -0.25% 2.32% N/A

ความผันผวนกองทุน 5.83% 6.73% 5.86% 5.83% 9.36% N/A N/A 7.27%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 5.72% 5.86% 5.67% 5.72% 10.05% N/A N/A 7.87%

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 6 กันยายน 2556

วันเริ่มต้น class วันที่ 28 สิงหาคม 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 4 ปี 4 เดือน 28 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน
จะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีจากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสําคัญ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชี้วัด

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  GovBond 1-3Yrs NTR Index 40%  + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15%  + 
Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5%  + SET PF&REIT TRI Index 12.5%  + SET TRI Index 15%  + FSTREI TRI 
Index adjusted with FX hedging cost 12.5% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม www.principal.th
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust - Fixed Income - Domestic 27.79

Unit Trust - Equity - Domestic 25.69

Unit Trust - Real Estate - Domestic 24.52

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 10.45

Unit Trust - Gold 5.02

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.09

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar 2.66

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.75

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 0.03

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust - Real Estate - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL iPROP-X

24.52

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL iFIXED-X

22.53

Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จํากัด : PRINCIPAL EEF-X

15.00

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : ACWI US

5.79

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด : PRINCIPAL DPLUS-X

5.26

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 96.13

ธนาคาร 3.12

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.75

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -21.61

Recovering Period N/A

FX Hedging 94.95

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 143.76

Sharpe Ratio -0.19

Alpha -2.74

Beta 0.89

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.140% 1.873%

รวมค่าใช้จ่าย 3.210% 1.930%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 0.810% ยกเว้น

การรับซือคืน 0.810% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 0.810% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 0.810% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร  

(credit  risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร 

เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม  เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหน้ี

ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ีหากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทน้ี  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารกอ่นการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัทีม่ี

ผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่

กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่

ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจดัการจะคดัเลอืกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกบั

นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร  (Market  Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง 

เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ 

เป็นตน้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง

กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถึง

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอื

ขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ

ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ําหนด

ไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนั  เป็นผลมาจากปัจจยั

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบาย

การเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตรา

สาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน 

เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคา

หน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบาย

ต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็น    สกุลเงนิต่างประเทศ 

จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้

ลงทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

(Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน 

(Volatility) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio 

Management (EPM) โดย 

(ก.) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหุ้นจํานวนมาก และผู้จดัการกองทุนคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดจะปรบัตวัลง กองทุนสามารถเข้าทําสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าดชันีราคาหุ้น (Short Position) แทนการลดความเสีย่งด้วยการขายหุ้นที่ถอืครองอยู่ ซึ่งอาจทําให ้        มผีลกระทบต่อราคาหุ้นและ

ค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรบัตวัลงจรงิ กองทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการทําธุรกรรม ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมลูค่า

หุน้ทีป่รบัตวัลง 

(ข.) กรณีทีผู่จ้ดัการกองทุนคาดวา่ตลาดหุน้มโีอกาสทีจ่ะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงว่าจะซื้อหุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเขา้ทํา  ธุรกรรมสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าดชันีราคาหุ้น (Long Position) ทําให้กองทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการทําธุรกรรมในสญัญา    ซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุน้

จรงิ 

อย่างไรก็ตาม ความเสีย่งดงักล่าวอาจป้องกนัความเสีย่งได้ไม่ทัง้หมด และอาจเสยีโอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่ดขีึน้หากตลาดไม่เคลื่อนไหวใน

ทศิทางทีค่าดการณ์ไว ้

 

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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