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ขอ้มลูประจ ำเดอืน 31 ธันวำคม 2021 

สรปุขอ้มลูส ำคญัของนโยบำยกำรลงทนุ 

 

กองทนุส ำรองเลีย้งชพี ธนชำตทิวคีำ่ ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 
เพือ่ผสมหุน้ไมเ่กนิ10% 

NASSET TAWEEKA REGISTERED PROVIDENT FUND 
FOR MIXED EQUITY  

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ธนชำต จ ำกดั 
 

นโยบำยกำรลงทนุผสมหุน้ไมเ่กนิ 10% 
(Mixed Equity < 10%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 

ทีอ่ยู ่หอ้ง 902-908 อำคำร มติรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์944 ชัน้ 9 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรุงเทพมหำนคร 
10330 

  

  

ปจัจบุนันโยบำยนีไ้มไ่ดเ้สนอขำยแลว้ 
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    เน่ืองจำกสมำชกิกองทนุส ำรองเลีย้งชพีแตล่ะคนมคีวำมคำดหวังตอ่ผลตอบแทน และระดับควำมเสีย่งที่
ยอมรับไดต้่ำงกัน จงึควรมโีอกำสไดเ้ลอืกนโยบำยกำรลงทุนทีเ่หมำะกับตนเอง และสำมำรถปรับเปลีย่น
นโยบำยกำรลงทุนไดต้ำมควำมเหมำะสมของแต่ละชว่งอำยุ เพื่อใหเ้งนิออมในกองทุนส ำรองเลีย้งชพีมี
โอกำสเตบิโตและเพยีงพอ ทีจ่ะรองรับชวีติหลังเกษียณ ตัวอยำ่งเชน่ สมำชกิทีเ่ป็นวัยหนุ่มสำว มรีะยะเวลำ
ในกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีอกีนำน สำมำรถยอมรับควำมผันผวนของรำคำทรัพยส์นิทีล่งทุน
ไดม้ำก น่ำจะมโีอกำสไดล้งทนุในนโยบำยกำรลงทนุตรำสำรทนุ เพือ่ใหม้โีอกำสไดร้ับผลตอบแทนในระยะ
ยำวทีส่งูกว่ำกำรลงทุนในนโยบำยตรำสำรหน้ี ขณะทีส่มำชกิทีใ่กลเ้กษียณมรีะยะเวลำในกำรลงทุนอกีไม่
นำนตอ้งกำรรักษำเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ ควรมนีโยบำยตรำสำรหน้ีใหเ้ลอืกลงทุน เพื่อลดควำมเสีย่งของกำร
ขำดทนุจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทนุจนท ำใหเ้งนิทีไ่ดร้ับจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชพีไม่พอใชจ้่ำย
หลังเกษียณ กองทนุมนีโยบำยกำรลงทนุแบบผสม (Mixed Fund) ระหวำ่งตรำสำรหนี้ และตรำสำรทนุโดย
กองทุนจะลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงนิฝำก ตรำสำรกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตรำสำรแห่งทุน รวมถงึหลักทรัพยห์รอื
ทรัพย์สนิอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืตำมทีส่ ำนักงำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได 

  

  

 
  

กองทนุรวมนีเ้หมำะกบัใคร 

ส ำหรับสมำชกิทีย่ังมรีะยะเวลำกำรลงทุนทีม่ำกพอ และตอ้งกำรจะกระจำยกำรลงทุนส่วนใหญ่ในตรำสำรหน้ี
เพื่อควำมมั่นคงของเงินลงทุนในระดับหนึ่ง และลงทุนในตรำสำรทุนไม่เกินกว่ำ 10% เพื่อโอกำสรับ
ผลตอบแทนที่สูงจำกรำคำหุน้ที่จะเตบิโตไปตำมภำวะเศรษฐกจิของประเทศในระยะยำว  และตอ้งกำรให ้
ผูจ้ัดกำรกองทนุจัดสรรเงนิลงทุนใหเ้หมำะสมกบัภำวะกำรลงทุนในแตล่ะขณะให ้สมำชกิตอ้งสำมำรถรับควำม
ผันผวนของเงนิลงทนุทีจ่ะผันแปรตำมภำวะกำรลงทนุทัง้ในตลำดตรำสำรหน้ีและตลำดหุน้ได ้

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมำะกบัใคร 

สมำชกิทีเ่นน้กำรไดร้ับผลตอบแทนในจ ำนวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษำเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

  

ท ำอยำ่งไรหำกยงัไมเ่ขำ้ใจนโยบำย และควำมเสีย่งของกองทนุนี ้
▪ สอบถำมคณะกรรมกำรกองทนุ 

▪ ศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรเลอืกนโยบำยไดท้ี ่www.thaipvd.com 

 
  



NTWK-MI10 3 

 

 
  

 

สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุ (% ของ NAV) 
   

ตรำสำรทนุ 
1 หุน้สำมัญ 7.24% 

รวมท ัง้สิน้ 7.24% 

พนัธบตัร 
1 พันธบัตร 51.53% 

รวมท ัง้สิน้ 51.53% 

หุน้กู ้
1 หุน้กู ้ 40.16% 

รวมท ัง้สิน้ 40.16% 

เงนิฝำก 
1 เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 0.65% 
2 เงนิฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 0.57% 

รวมท ัง้สิน้ 1.22% 

อำยเุฉลีย่ของตรำสำรหน้ีในกองทนุ (Duration) 1.30 ปี 
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ชือ่ทรัพยส์นิทีล่งทนุสงูสดุ 10 อนัดับแรก 
  อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื  

1 พันธบัตร : พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย (CB22113A)  8.84% 

2 พันธบัตร : พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย (CB22317A)  8.42% 

3 พันธบัตร : พันธบัตรรัฐบำลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่18 
(LB256A) 

 5.34% 

4 หุน้กู ้: บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
(TISCOG22120B) 

A- 3.52% 

5 พันธบัตร : พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย (CB22106B)  3.37% 

6 หุน้กู ้: บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) (TBEV243A) AA 2.96% 

7 พันธบัตร : พันธบัตรรัฐบำลเพือ่กำรปรับโครงสรำ้งหนี้ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 (LB29DA) 

 2.92% 

8 หุน้กู ้: บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั (ICBCTL23OA) AAA(tha) 2.86% 

9 พันธบัตร : พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย (CB22512A)  2.80% 

10 พันธบัตร : พันธบัตรรัฐบำลเพือ่กำรบรหิำรหนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ครัง้ที ่1 (LB246A) 

 2.53% 

  รวมท ัง้สิน้ 43.56% 

หมำยเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวำคม 2021 ทัง้นี้คณุสำมำรถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันไดท้ี ่www.thanachartfundeastspring.com 

 

 
  

ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงั 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี 
ต ัง้แตเ่ร ิม่ใชม้ลูคำ่ 
ตอ่หนว่ย=10 

ผลกำรด ำเนนิงำนกองทนุ 1.44 0.79 1.40 0.91 1.32 2.47 

ดัชนีมำตรฐำน 1.09 1.18 1.54 1.34 1.55 2.39 

       

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยปี (%ตอ่ปี) 2564 2563 2562 2561 2560 2559 

ผลกำรด ำเนนิงำนกองทนุ 1.44 0.15 2.64 -0.55 2.99 1.85 

ดัชนีมำตรฐำน 1.09 1.28 2.24 0.77 2.37 2.31 
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*ผลกำรด ำเนนิงำนขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวำคม 2021 

*ดัชนีมำตรฐำน ค ำนวณจำก (1)ดัชนีพันธบัตรรัฐบำลกลุ่มอำยุคงเหลอื 1 - 3 ปี (2)อัตรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 1 ปี กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 
วงเงนิ 1 ลำ้นบำท เฉลี่ย 4 ธนำคำรไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสกิรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรกรุงไทย (3)ดัชนี

ผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยถ่วงน ้ำหนักตำมนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน และค ำนวณตำมมำตรฐำนสมำคม
บรษัิทจัดกำรลงทนุ 

*ควำมผันผวนของกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) 1.96% ตอ่ปี 

 

*ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต* 
 

 
  

ค ำเตอืนทีส่ ำคญั 
 

  
  

แผนภำพแสดงควำมเสีย่งของกองทนุรวม 
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อตัรำคำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรำยนโยบำย 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร อัตรำทีเ่ก็บจรงิ 0.600% ตอ่ปีของ NAV 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม อัตรำทีเ่ก็บจรงิ 0.667% ตอ่ปีของ NAV 

กำรลงทนุผำ่นกองทนุรวม  ม ี  ไมม่ ี

อตัรำคำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรำยนำยจำ้ง 

คำ่ธรรมเนียมทะเบยีนสมำชกิ ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกสมำชกิกองทนุ 

คำ่ธรรมเนียมออกรหสั E-Provident Fund ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนียมขอคงเงนิไวใ้นกองทนุ 500 บำท ตอ่ปี 

คำ่ธรรมเนียมขอรับเงนิเป็นงวด  

    -ครัง้แรก 500 บำท (ครัง้เดยีว) 

    -คำ่ธรรมเนียมรำยงวด 100 บำท ตอ่งวด 

คำ่ธรรมเนียมกำรเปลีย่นนโยบำยลงทนุ 50 บำท ตอ่ครัง้ (ฟร ี4 ครัง้ตอ่ปี) 
 

 

 
  

ชอ่งทำงขอรบัค ำแนะน ำในกำรเลอืก/
เปลีย่นนโยบำย/แผนกำรลงทนุ 

ฝ่ำยกองทนุส ำรองเลีย้งชพี (กำรตลำด) 
02-126-8300 

ชอ่งทำงศกึษำขอ้มูลกำรเปลีย่นแปลง

นโยบำยกำรลงทนุ 

ชอ่งทำงกำรเปลีย่นนโยบำยกำรลงทนุ  
E-mail: pvdregist@thanachartfundeastspring.com 
https://www.thanachartfundeastspring.com/tonlinepvd 
*ควำมถีใ่นกำรเปลีย่นนโยบำยกำรลงทนุของสมำชกิขึน้อยูก่บั
ขอ้บังคับเฉพำะสว่นนำยจำ้ง 

ชอ่งทำงกำรออมตอ่ ฝ่ำยทะเบยีนกองทนุส ำรองเลีย้งชพี 
- กำรคงเงนิ 
- กำรรับเงนิเป็นงวด 
ฝ่ำยกองทนุส ำรองเลีย้งชพี (กำรตลำด) 
- RMF for PVD 

 

  


