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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพิล จ ากดั 

 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น  ถ. หลงัสวน 

แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  

โทร - -  

. .

สรุปข้อมลูส าคญัของนโยบายการลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่ ธนัวาคม 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบยีนแลว้ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพิล จ ากดั 

คา่ธรรมเนียม 

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน 

ประเภทของทรพัยส์ินและสดัสว่นการลงทุน 

ผลการด าเนนิงาน 

ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

ข้อมูลอืน่ ๆ 

นโยบายตราสารทนุตา่งประเทศ 

EGAT_GA 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนและประเภทสมาชกิ      

ทีเ่หมาะกับนโยบายการลงทนุนี ้
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เนื่องจากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแต่ละคนมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนและระดับความ

เส่ียงที่ยอมรับได้ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตนเองและสามาร

ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพ่ือให้เงินออมในกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียงพอ ที่จะรองรับชีวิตหลังเกษียณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่เป็นวัยหนุ่มสาว 

มีระยะเวลาในการลงทุนผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอีกนาน สามารถยอมรับความผันผวนของราคา

ทรัพย์สินที่ลงทุนได้มาก น่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุน เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่าการลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ ขณะที่สมาชิกที่ ใกล้เกษียณ มีระยะเวลา

ในการลงทุนอีกไม่นาน ต้องการรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี้ให้เลือกลงทุน เพ่ือลด

ความเส่ียงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจนท าให้เงินที่ได้รับจากกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ ไม่พอใช้จ่ายหลังเกษียณ 

ท าไมตอ้งเลอืกนโยบายการลงทุน 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนและประเภทสมาชกิ 

ทีเ่หมาะกับนโยบายการลงทนุนี ้

วัตถุประสงค์การลงทุน 

 

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพ่ือมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Benchmark) และชนะเงิน

เฟอ้ (Inflation) ในระยะยาว โดยมีการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงหรือ

ความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน 

 

กองทุนยังเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถออมเงินให้พอใช้หลังเกษียณ ด้วยคุณสมบัติที่

แตกต่างจากการลงทุนประเภทอื่น คือ 

 

- เสมือนได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนจากเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง 

- สร้างวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนื่อง 

- มีผู้เช่ียวชาญท าหน้าที่บริหารเงินให ้

- ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต ่า 

- เงินออมได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษี 

 

นอกจากนั้น หากสมาชิกต้องการรักษาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกษียณ จ าเป็น

จะต้องออมเงินให้มากพอ ซ่ึงกองทุนนี้สามารถออมเงินได้สูงสุด 15% ของเงินเดือนหรือสูงสุดตาม

ข้อบังคับของนายจ้าง 

 

- ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษี 
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นโยบายนีเ้หมาะและไมเ่หมาะกบัใคร 

ชื่อนโยบายการลงทุน ชื่อยอ่นโยบาย นโยบายการลงทนุเหมาะกบัใคร นโยบายการลงทนุไมเ่หมาะกบัใคร 

นโยบายตราสารทุน

ต่างประเทศ 

EGAT_GA • สมาชิกท่ีสามารถรับ

ความผันผวนของราคา

หุ้น ซึ่งอาจจะปรับตัว

เพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจน

ต ่ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและ

ท าให้ขาดทุนได้ 

• สมาชิกท่ีคาดหวัง

ผลตอบแทนในระยะยาวท่ี

ดีกว่าการลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ัวไป 

• สมาชิกท่ีอยากให้เงิน 

PVD เติบโตเพ่ือรองรับ

ชีวิตหลังเกษียณ 

 

• สมาชิกท่ีเน้นการได้รับ

ผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ี

แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้

อยู่ครบ 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ข้าใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

• สอบถามคณะกรรมการกองทุน 

• ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ที่ www.thaipvd.com 
 

 

 

  

นโยบายนีเ้หมาะและไมเ่หมาะกับใคร 
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นโยบายตราสารทนุต่างประเทศ (EGAT_GA) 

นโยบายตราสารทนุตา่งประเทศม ีnet exposure ในตราสารทุนในตา่งประเทศเป็นหลกัโดยเฉลีย่รอบปีบญัชี

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV                    

สัดส่วนทรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV) 

  

 

มลูคา่ทรพัย์สนิสทุธิ 862.91 ลา้นบาท 

1. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบส าคัญ 

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุน    856.80 ล้านบาท = 99.29% 

2. เงินฝากออมทรัพย์หรือตราสารเทียบเท่า       6.11  ล้านบาท =   0.71% 

 

ชื่อทรพัย์สนิทีล่งทนุสงูสดุ 5 อันดบัแรก 

ชือ่สนิทรพัย์ ของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี : 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี : 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ : 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี : 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี : 

หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี ธันวาคม 

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือ

ธนาคารอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

0.71%

ตราสารแสดงสิทธิในหน่ยลงทุนและใบ

ส าคัฐแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน

99.29%

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ตราสารแสดงสิทธิในหน่ยลงทุนและใบส าคัฐแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิที่ลงทนุ 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 

ความผนัผวน (s.d.) เฉลีย่ของนโยบายการลงทนุตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ = 7.58% 

ความผนัผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันชีีว้ดั  

(Tracking error) ตัง้แตว่นัทีจ่ดัตัง้กองทนุ =  15.96% 

 

หมายเหต ุ:  

1. เป็นข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 

2. ค านวณเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) 

3. ส าหรับกองทุนท่ีจัดตั้งก่อนปี 2552 ผลการด าเนินงานและดัชนีช้ีวัดเร่ิมค านวณตั้งแต่ วันท่ี 1 มกราคม 

2552 เป็นต้นไป 

4. รายงานแสดงผลการด าเนินงาน 10 ปีย้อนหลัง หากนโยบายใดก่อตั้งมาน้อยกว่า 10 ปีจะแสดงข้อมูล

เร่ิมจากปีถัดจากท่ีก่อตั้งเท่านั้น 

5. ดัชนีช้ีวัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพ่ือประเมินฝีมือจัดการลงทุนของผู้จัดการ

กองทุน คือ 

 

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ท่ีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพึงได้รับ 

วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของบมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 3.00%  

 

 

- อัตราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงินบาท 

(MSCI ACWI Net Total Return (THB)) 

14.55% 

 

 

- อัตราผลตอบแทนของ MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยน (MSCI ACWI Net Total Return adjusted with FX 

hedging cost) 

 82.45% 

 

3.35%

19.92%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2564

ผลตอบแทน ดัชนีชี้วัด

ผลการด าเนนิงาน 

 



 
 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

• นโยบายตราสารทุนต่างประเทศมี net exposure ในตราสารทุนในต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV                    

 

• กองทนุมคีวามเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสาร

ต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็น    สกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเส่ียงของค่าเงินท่ีเกิดจากการลงทุน 

เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศท่ีลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้

ลงทุนอาจได้รับก าไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศท่ีลงทุนได ้

 

• กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุน

รวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูงและรับ

ความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

 

• กองทนุมคีวามเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีราคาหรือผลตอบแทนปรับตัว

ขึ้นลง เน่ืองจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะ

ตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

 

• กองทนุความเสี่ยงของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสาร

ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพ้ืนฐาน สภาวะ

ทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วย

ลงทุน หรือหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน 

 

• นโยบายตราสารทุนมีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสั้นอาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวผลตอบแทน

สามารถชนะเงินเฟอ้ได้ 
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อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพ (ยังไม่รวมค่าธรรมเนยีมกรณีลงทุนผ่าน

กองทุนรวม (ถ้ามี)) 

-ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 

-ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses) 

 

เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแตง่ตั้งบริษัทจัดการ 

ลงทุนผ่านกองทุนรวม  มี         ไม่มี 

การเก็บค่าธรรมเนียมในระดับกองทุนรวม 

(Total expenses) ในส่วนที่ลงทนุผ่านกองทุน

รวมที่อยู่ภายใต้บลจ. เดยีวกัน 

 

 มี         ไม่มี 

เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน 

สัญญาแต่งตั้งบริษทัจัดการ 

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้าง 

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแตง่ตั้งบริษัทจัดการ 

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 

ค่าธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund (ถ้ามี)   ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมขอคงเงนิไว้ในกองทุน (ถ้ามี) 500 บาท/ปี 

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด (ถ้ามี) 

-  คร้ังแรก  

- ค่าธรรมเนียมรายงวด 

 

500 บาท 

100 บาท/งวด 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (ถ้ามี) ไม่มี 

คา่ธรรมเนียม 
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ช่องทางขอรับค าแนะน าในการ

เลือก/เปลี่ยนนโยบาย/แผนการ

ลงทุน  

สมาชิกสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที่คณะกรรมการกองทุน 

หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

ช่องทางศึกษาข้อมูล การ

เปลี่ยนนโยบายการลงทุน 

 

สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบาย/แผนการลงทุน 

ความถี่ในการเปลี่ยน ช่องทางในการแจ้งความประสงค์รวมถึงข้อมูลของ

นโยบาย/แผนการลงทุนอื่นๆ ได้ที่คณะกรรมการกองทุนหรือสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

ช่องทางการออมต่อ 

 

 

สมาชิกสามารถศึกาข้อมูลเพ่ิมเติมไดท้ี่คณะกรรมการกองทุน หรือ 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

ข้อมูลอืน่ ๆ 
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ค าอธบิายเพ่ิมเตมิ 

- ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของ

หลักทรัพย์ท่ีลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึ้น หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เปน็ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard 

Deviation (SD) หากมีค่า SD สูง แสดงว่ามีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

สูง 

- ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผู้

ออกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยได้ตามท่ีก าหนด ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน 

(Credit Rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี ซึ่งพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมา และฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร มีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปน้ี 

 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับท่ีน่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 

อันดับเครดติสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต ่า

ท่ีสุด ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ตาม

ก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อันดับเครดติรองลงมาและถือว่า มี

ความเส่ียงต ่ามากท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ี

ได้ตามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเส่ียงต ่า ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้

ตามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลาง ท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีได้ตามก าหนด 

ระดับท่ีต ่ากว่า 

น่าลงทุน 

ต ่ากว่า 

BBB 

ต ่ากว่า 

BBB(tha) 

ต ่ากว่า 

Baa 

ต ่ากว่า 

BBB 

ความเส่ียงสูง ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได้

ตามก าหนด 

 

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีซื้อ 

หรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลา หรือราคาตามท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซื้อ หรือขายตราสาร

มีจ ากัด 

- ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจาก

ฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจน้ันๆ ให้มี

การปรับตัวเพ่ิมขึ้น หรือลดลง 

ตดิตาม วางแผนการเงนิดี ๆ ไดท้ี่

 

 


