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ประกาศ ท่ี บลจ. พรินซิเพิล 009/2566 

เร่ือง  แจ้งปรบัดชันีช้ีวดั/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทนุเปิดจาํนวน 3 กองทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั (“บรษิทัจดัการ”) ในฐานะผูบ้รหิารจดัการกองทุน ขอแจง้การปรบัดชันี

ชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) ของกองทนุเปิดจาํนวน 3 กองทุน ไดแ้ก่ 

1. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั (PRINCIPAL iBALANCED) 

2. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั (PRINCIPAL iGOLD) 

3. กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้(PRINCIPAL GEF) 

โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนมากขึน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ช่ือกองทุน เดิม ใหม่ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั 

(PRINCIPAL iBALANCED) 

(1)  ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันพีนัธบตัรรฐับาลอายุ 

1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

(ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year)) 

ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 

(2)  ค่าเฉลีย่ระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย ์50% + ดชันี FTSE Strait 

times REIT (TR) 50% ปรบัดว้ยตน้ทุนป้องกนั

ความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุล

เงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 

(3)  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET TRI) ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 

(4)  ดชันี MSCI World Net TR ในสกุลเงนิ USD ปรบั

ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 

เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 15 

(5)  ดชันีราคาทองคํา LBMA Gold price AM ในสกุล

เงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยง

อตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ 

วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 

(1)  ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันพีนัธบตัรรฐับาลอายุ     

1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA 

Government Bond Index(1-3 Year)) ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 40 

(2)  ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์

และกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 12.50  

(3)  ดชันี FTSE Strait times REIT (TR) ปรบัดว้ยตน้ทนุ

การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่า

สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทําสญัญา

ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นในสดัสว่นรอ้ย

ละ 10.625  และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบั

ค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนที่

ไม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น

ในสดัสว่นรอ้ยละ 1.875 

(4)  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 

(5)  ดชันี MSCI World Net TR ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ย

ตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ

เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทนุ ตามสดัส่วนการ

ทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นใน

สดัส่วนรอ้ยละ 12.75 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น

เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้น

อตัราแลกเปลีย่นในสดัสว่นรอ้ยละ 2.25 

(6)  ดชันีราคาทองคาํ LBMA Gold price AM ในสกุลเงนิ 

USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัรา

แลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน 

ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา

แลกเปลีย่นในสดัสว่นรอ้ยละ 4.75 และปรบัดว้ยอตัรา

แลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณ

ผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความ

เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นในสดัส่วนรอ้ยละ 0.25 
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ช่ือกองทุน เดิม ใหม่ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลด ์อนิคมั 

(PRINCIPAL iGOLD) 

ดชันีราคาทองคาํ LBMA Gold price AM ในสกุลเงนิ 

USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา

แลกเปลีย่นเพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ 

วนัทีล่งทุน 

ดชันีราคาทองคาํ LBMA Gold price AM ในสกุลเงนิ USD 

ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่

เทยีบค่าสกุลบาท ณ วนัทีล่งทุนตามสดัส่วนการทําสญัญา

ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 95 

และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบค่าสกุลบาท ณ วนัที่

คาํนวณผลตอบแทนตามสดัสว่นทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนั

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 5 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้

(PRINCIPAL GEF) 

ดชันี MSCI World Index (Total Return) ปรบัดว้ย

ตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ

คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน 

ดชันี MSCI World Index (Total Return) ปรบัดว้ยตน้ทุน

การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบค่าสกุลบาท 

ณ วนัทีล่งทุนตามสดัสว่นการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่ง

ดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 95 และปรบัดว้ยอตัรา

แลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุบาท ณ วนัทีค่าํนวณ

ผลตอบแทนตามสดัสว่นทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่ง

ดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 5 

ทัง้น้ี การปรบัดชันีชีว้ดั/อ้างองิ (Benchmark) ดงักล่าว ใหเ้ริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2566 เป็นตน้ไป หรอืจนกว่า

จะมปีระกาศเปลีย่นแปลง โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ฝ่ายบรกิารลูกคา้ เบอรโ์ทรศพัท ์02-686-9500 ไดทุ้กวนัในเวลาทาํการ 

 

ประกาศ ณ วนัที ่27 มกราคม 2566 

       
(นายจุมพล สายมาลา) 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
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