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ท ำไมต้องเลือกนโยบำยกำรลงทนุ 

นโยบำยนีเ้หมำะกับใคร

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุ

ค่ำธรรมเนียม

ข้อมูลอ่ืนๆ

นโยบำยลงทุนในหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดทหำรไทย World Equity Index 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  

31 ธันวำคม 2565 

 
 

สรุปข้อมูลส ำคัญของนโยบำยกำรลงทนุ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (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 

นโยบำยตรำสำรทุน (ต่ำงประเทศ) 
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    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 

 ลงทนุในกองทนุปลายทาง กองทนุทหารไทย World Equity Index  

 น าเงินกองทนุไปลงทนุในกองทนุปลายทาง ไดแ้ก่ กองทนุเปิดทหารไทย World Equity Index ซึ่งกองทนุจะ
ใชน้โยบายในการบริหารเชิงรบั (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของ Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์EN Paris 
(Euronext Paris) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนใกลเ้คียงกับดัชนี MSCI WORLD NET 
TOTALRETURN ซึ่งกระจายการลงทุนในหุน้ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแลว้ กองทุนดังกล่าวจัดตัง้ และ
จดัการโดย Lyxor International Asset Management 

 

วัตถุประสงคก์ำรลงทุน 
เพ่ือสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในนโยบายใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของกองทนุเปิดทหารไทย World 
Equity Index 
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นโยบำยกำรลงทุนนีเ้หมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูคา่ที่
ลงทนุ และท าใหข้าดทนุได ้

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป 

 สมาชิกท่ีอยากใหเ้งิน PVD เติบโตเพ่ือรองรบัชีวิตหลงัเกษียณ 

 สมาชิกท่ีตอ้งการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศและยอมรบัความเสี่ยงของการลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินท่ีเป็นตราสารทนุในต่างประเทศ 

นโยบำยกำรลงทุนนีไ้มเ่หมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 สมาชิกท่ีไม่สามารถรบัความเสี่ยงจากการลดลงของเงินตน้ จากการลงทนุในหุน้ 

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 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 
 ช่ือหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

 ชื่อทรพัยส์ิน % ของ NAV 
 1. .Apple Inc 4.47 
 2. Microsoft Corp 3.34 
 3. Amazon Com Inc 1.65 
 4. Alphabet Inc-CL A 1.12 
 5. Alphabet Inc-CL C 1.05 

 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

ศกึษาขอ้มลูเพิม่เติมไดท้ี่ https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/I01_03.pdf 
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   ผลการด าเนินงาน 

* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
 

 ผลการด าเนินงานแบบยอ้นหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 
 31 ธ.ค 65 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 

ผลตอบแทน -15.79% 33.84% 14.86% 16.29% -10.14% 10.06% 4.15% 7.73% 4.93% 33.58% 10.46% 

ดชันีชีว้ดั 1 -14.72% 35.83% 15.64% 17.98% -8.97% 11.24% 5.61% 8.83% 6.16% 36.89% 11.78% 

ดชันีชีว้ดั 2 -12.78% 31.75% 6.33% 30.02% -4.11% 7.51% 10.70% 10.42% 20.50% 21.20% 14.01% 

หมายเหต:ุ ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสทุธิต่อปี (annualized)  
1. ดชันีชีว้ดัค  านวณมาจาก ดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ในสกลุเงินบาท 

ดชันีชีว้ดัค  านวณมาจาก ดชันี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN ในสกลุเงินยโูร 
2. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 21.09% ต่อปี 
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   ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

 

ค าเตือนที่ส  าคญั 

 นโยบายตราสารทนุ มีความผนัผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจขาดทนุได ้แต่ในระยะยาว
ผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได ้

 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญั 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

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

ต ่า    สงู 

หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากปัจจยั
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณา
ไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมี
ความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในอุตสำหกรรม (High sector concentration risk) 

≤ 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ต ่า    สงู 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการกระจกุตวัในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High country concentration risk) 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ต ่า    สงู 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศ สหรฐัอเมรกิา (UNITED STATES) 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

ทัง้หมด / เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ไดป้อ้งกนั 

ต ่า   สงู 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วง

ที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนั

หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้

กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

บรหิารความเสี่ยงจากดงักลา่ว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้

ไม่ปอ้งกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 
 

 
   คา่ธรรมเนียม 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุรายนโยบาย 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 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) 

อตัราที่เก็บจรงิ 1.1345%  
อตัราสงูสดุ 1.2000%  
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อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุ 

ค่าผูส้อบบญัชีกองทนุ 
บลจ.อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย)

เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบ 
 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าซือ้)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 

0.10% 

ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าขาย)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 

0.10% 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไวใ้นกองทนุ 500 บาท ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมขอรบัเงินเป็นงวด 
• ครัง้แรก 

• ค่าธรรมเนียมรายงวด 

 
500 บาท 

100 บาท/งวด 
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ (ถา้มี) 
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   ขอ้มลูอื่น ๆ 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 

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 

http://www.eastspring.co.th/
http://www.eastspring.co.th/
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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 รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครอง
เงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

 ผลการด าเนินงานของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพของสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 การลงทนุย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตดัสินใจลงทนุควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 
 

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

