
 

1 

 

               
              
    

 
 

 
    

 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

 
 

ท ำไมต้องเลือกนโยบำยกำรลงทนุ 

นโยบำยนีเ้หมำะกับใคร

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุ 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  

31 ธันวำคม 2565 

 
 

นโยบำยกำรลงทุนแบบสมดุลตำมอำยุ (Target Retirement Fund) 

 

 

สรุปข้อมูลส ำคัญของนโยบำยกำรลงทนุ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทป์รงิ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถ.พระราม วงัใหม ่ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2838-1800 หรือ 1725 website: www.eastspring.co.th 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว 

นโยบำยทเีอ็มบ ีเพือ่เกษียณ 2060 



 

2 

 

    ท าไมตอ้งเลือกนโยบายการลงทนุ 

เน่ืองจากสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความคาดหวงัต่อผลตอบแทนและระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรบัไดต้่างกนั จึงควรมีโอกาสไดเ้ลือกนโยบายการลงทนุที่เหมาะสมกบัตนเอง และสามารถ
ปรบัเปลี่ยนนโยบายการลงทนุไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอาย ุเพื่อใหเ้งินออมในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
มีโอกาสเติบโตและเพียงพอที่จะรองรบัชีวิตยามเกษียณ ตวัอย่างเช่น สมาชิกที่เป็นวยัหนุ่มสาว มีระยะเวลาใน
การลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพอีกนาน สามารถยอมรบัความผนัผวนของราคาทรพัยส์ินท่ีลงทนุไดม้าก น่าจะ
มีโอกาสไดล้งทนุในนโยบายการลงทนุตราสารทนุ เพ่ือใหม้ีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในระยะยาวที่สงูกว่าการ
ลงทนุในตราสารหนี ้ขณะที่สมาชิกท่ีใกลเ้กษียณ มีระยะเวลาในการลงทนุอีกไม่นาน ตอ้งการรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่
ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนีใ้หเ้ลือกลงทนุเพ่ือลดความเสี่ยงของการขาดทนุจากความผนัผวนของราคาตรา
สารทนุจนท าใหเ้งินที่ไดร้บัจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพไม่พอใชจ้่ายหลงัเกษียณ 

 

    นโยบายนีเ้หมาะกบัใคร 

ลงทนุในกองทนุปลายทางมากกว่าหนึ่งกองทนุ ซึ่งเป็นกองทนุปลายทางที่มีประเภทการลงทนุ อนัไดแ้ก่ 
กองทนุรวมตราสารหนี ้กองทนุรวมตราสารทนุ กองทนุรวมทรพัยส์ินทางเลือก และกองทนุรวมผสม โดยลงทนุ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุในสดัสว่นการลงทนุสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 75 

ทัง้นี ้หากกองทนุรวมดงักลา่วขา้งตน้มีการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุดงักลา่วอาจมีนโยบายเขา้ท าสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

วัตถุประสงคก์ำรลงทุน 
มุ่งเนน้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกบัความเสี่ยง 
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นโยบำยกำรลงทุนนีเ้หมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป 

 สมาชิกท่ีอยากใหเ้งิน PVD เติบโตเพ่ือรองรบัชีวิตหลงัเกษียณ 

 สมาชิกท่ีรบัความเสี่ยงของการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีเป็นตราสารทนุในต่างประเทศได ้

นโยบำยกำรลงทุนนีไ้มเ่หมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้

 สอบถามคณะกรรมการกองทนุ 

 ศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเลือกนโยบายไดท้ี่ www.thaipvd.com 

 ติดต่อศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุของ บลจ.อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) โทร. 1725

http://www.thaipvd.com/
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   สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินท่ีลงทนุ 

 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 

 ช่ือหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
 ชื่อทรพัยส์ิน %ของ NAV 
 1) หน่วยลงทนุกองทนุเปิดทหารไทย SET50 49.93 
 2) หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality Growth  15.97 
 3) หน่วยลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ อินฟ

ราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 
4) หน่วยลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนีส้  าหรบักองทนุ

ส ารองเลีย้งชีพ 

14.02 
 

6.89 

 5) เงินฝากออมทรพัย ์ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.66 
   

 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 ศกึษาขอ้มลูเพิม่เติมไดท้ี่ www.eastspring.co.th 

 

49.93

15.97%

14.02

6.66%

6.89%

6.45%

หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทหารไทย SET50

หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality 

Growth

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ี ้
แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์

หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี้
ส  าหรบักองทนุส  ารองเลีย้งชีพ 

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล อินคมั ฟันด์
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   ผลการด าเนินงาน 

* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 ผลการด าเนินงานแบบยอ้นหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 
 31 ธ.ค. 65 2564 2563 

2562 
จดัตัง้วนัท่ี 26 ก.พ. 62 

ผลตอบแทน -4.79% 8.90% -0.59% 0.98% 
ดชันีชีว้ดั 3.32% 8.56% -4.48% 0.93% 

ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสทุธิต่อปี (annualized)  
1. ดชันีชีว้ดัค  านวณมาจาก  

1.) Government Bond Index อายรุะหว่าง 1-3 ปี (18%) และ  
2.) TBMA Short-term Government Bond Index (3%) และ  
3.) Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-Year (3%) และ  
4.) อตัราอา้งอิง THBFIX ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี บวกดว้ยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมี
การจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A อาย ุ1 ปี ในช่วงระยะเวลาทีค  านวณผลตอบแทน (6%) และ  
5.) ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) (70%) 

2. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 12.26% ต่อปี 
 

-7.5%

-5.5%

-3.5%

-1.5%

0.5%

2.5%

4.5%

6.5%

8.5%
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   ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

 

ค าเตือนที่ส  าคญั 

 นโยบายผสม มีความผนัผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจขาดทนุได ้แต่ในระยะยาว ผลตอบแทนสามารถ
ชนะเงินเฟ้อได ้

 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญั 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) : 
กองทนุนีม้ี portfolio duration เท่ากบั 0.12 ปี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) 

 

ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือน - 1 ปี 1 ปี - 3 ปี 3 ปี - 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ต ่า    สงู 

พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

< 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

ต ่า    สงู 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรง
ขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ อตัรา
ดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขาย ใน
ระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทนุรวมท่ีมีอายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญ
กบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า นอกจากนี ้ความเสี่ยงจากความ
ผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) ยงัหมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุจะ
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เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD 
สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

ทัง้หมด / เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ไดป้อ้งกนั 

ต ่า   สงู 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาท

อ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลับมานอ้ยลงในทางกลบักันหากกองทุนรวม

ลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ 

การปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึ่งท าได้

ดงัต่อไปนี ้

อาจปอ้งกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
เน่ืองจากการปอ้งกนัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่า  จะปอ้งกนัความ
เสี่ยงหรือไม่ 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 
 

 
   คา่ธรรมเนียม 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุรายนโยบาย 
ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทนุผ่านกองทนุรวม (ถา้มี)) 

ไม่ม ีค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee) 

ค่าใชจ้่ายรวม (Total expenses) 

การลงทนุผ่านกองทนุรวม   มี    ไม่มี 

การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดบักองทนุรวม  
(Total expenses) (% ต่อปีของ NAV) 
- กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

 
- กองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality Growth 

 

 
 
เก็บจรงิ 0.6321%  
สงูสดุ 1.2000% 
เก็บจรงิ 1.7881%  
สงูสดุ 2.7820% 
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- กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ อินฟราสตรคัเจอร ์
อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 

- กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 

- กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล อินคมั ฟันด ์ 
 

เก็บจรงิ 1.2235%  
สงูสดุ 2.9960% 
เก็บจรงิ 0.5017%  
สงูสดุ 1.0000% 
เก็บจรงิ 1.0926%  
สงูสดุ 1.9795% 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุ 

ค่าผูส้อบบญัชีกองทนุ 
บลจ.อีสทป์รงิ (ประเทศไทย) 

เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบ 
 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าซือ้)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 
- กองทนุเปิดทหารไทย SET50 
- กองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality Growth 
- กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ อินฟราสตรคัเจอร ์

อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 
- กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
- กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล อินคมั ฟันด ์ 

 
 
0.10% 
ไม่ม ี
 
ไม่ม ี
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าขาย)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 
- กองทนุเปิดทหารไทย SET50 
- กองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality Growth 
- กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ อินฟราสตรคัเจอร ์

อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 
- กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
- กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล อินคมั ฟันด ์

 
 
0.10% 
ไม่ม ี
 
0.10% 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
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ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไวใ้นกองทนุ 
 

500 บาท ต่อปี 
 

ค่าธรรมเนียมขอรบัเงินเป็นงวด 
• ครัง้แรก 

• ค่าธรรมเนียมรายงวด 

 
500 บาท 

100 บาท/งวด 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
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   ขอ้มลูอื่น ๆ 

 

ช่องทางขอรบัค าแนะน า 
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย 
/แผนการลงทนุ  

 ศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุ โทร. 1725 
วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลา 8.30-17.00 น.  
(ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 ระบบ FundLink M  
ผ่าน www.eastspring.co.th 

 E-mail: pvd.th@eastspring.com 
ช่องทางการศกึษาขอ้มลู 
การเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ 

* ทัง้นี ้สิทธิการท ารายการต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัการก าหนดของ
คณะกรรมการกองทนุ 

ความถ่ีการปรบัเปลี่ยนการลงทนุ 
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th 
เมน ูกรอบการลงทนุเฉพาะสว่นบรษิัท 

วนัท ารายการปรบัเปลี่ยนการลงทนุ ทกุวนัท าการ (Daily) 

ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนการลงทนุ  เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น. 
ระบบ FundLink M : ถึงระยะเวลา 13.30 น. 

ขอ้มลูนโยบายการลงทนุอื่น ๆ 
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th  
เมน ูดนูโยบายการลงทนุทัง้หมด 
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การติดตามขอ้มลูรายการยอ้นหลงั 
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th  
เมน ูรายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

ช่องทางการออมต่อ 
เมื่อออกจากงาน/เกษียณ 

 การคงเงิน 

 การรบัเงินงวด 

 กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ส าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 กองทนุรวมของบลจ.อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) ซึ่งสามารถสง่
ค าสั่งขายหน่วยลงทนุ เพ่ือรบัเงินเป็นรายงวดได ้ดว้ยค าสั่ง 
Auto Investment Plan (AIP) 

โปรแกรมช่วยคาดการณค์วามเพียงพอของ
เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพยามเกษียณ 

ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th 
เมน ูวางแผนเกษียณ (Retire Rich Workbook) 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

 ผลการด าเนินงานของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพของสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต 

 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 การลงทนุยอ่มมีความเสี่ยง ก่อนการตดัสินใจลงทนุควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 
 

http://www.eastspring.co.th/

