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    ท าไมต้องเลือกนโยบายการลงทนุ 

เน่ืองจากสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความคาดหวงัต่อผลตอบแทนและระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่างกนั จึงควรมีโอกาสได้เลือกนโยบายการลงทนุที่เหมาะสมกบัตนเอง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทนุได้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอาย ุเพื่อให้เงินออมในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
มีโอกาสเติบโตและเพียงพอที่จะรองรับชีวิตยามเกษียณ ตวัอย่างเช่น สมาชิกที่เป็นวยัหนุ่มสาว มีระยะเวลาใน
การลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพอีกนาน สามารถยอมรับความผนัผวนของราคาทรัพย์สินท่ีลงทนุได้มาก น่าจะ
มีโอกาสได้ลงทนุในนโยบายการลงทนุตราสารทนุ เพ่ือให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่สงูกว่าการ
ลงทนุในตราสารหนี ้ขณะที่สมาชิกที่ใกล้เกษียณ มีระยะเวลาในการลงทนุอีกไม่นาน ต้องการรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนีใ้ห้เลือกลงทนุเพ่ือลดความเสี่ยงของการขาดทนุจากความผนัผวนของราคาตรา
สารทนุจนท าให้เงินที่ได้รับจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพไม่พอใช้จ่ายหลงัเกษียณ 
 

    นโยบายนีเ้หมาะกบัใคร 

 ลงทนุในกองทนุปลายทาง กองทนุทหารไทย China Opportunity 

 น าเงินกองทุนไปลงทุนในกองทุนปลายทาง ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity  ซึ่งจะเน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) 
Equity Fund–China Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ 
Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 นโยบายการลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 
กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มีการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สิน ในตราสารทนุของบริษัทที่มีภมูิลาเนา หรือมีธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศจีน 
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วัตถุประสงค์กำรลงทุน 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในนโยบายให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของกองทนุเปิดทหารไทย China 
Opportunity 

นโยบำยกำรลงทุนนีเ้หมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีสามารถรับความผนัผวนของราคาหุ้น ซึง่อาจจะปรับตวัเพ่ิมสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูคา่ที่
ลงทนุ และท าให้ขาดทนุได้ 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 

 สมาชิกท่ีอยากให้เงิน PVD เติบโตเพ่ือรองรับชีวิตหลงัเกษียณ 

 สมาชิกท่ีต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเป็นตราสารทนุในต่างประเทศ 

นโยบำยกำรลงทุนนีไ้ม่เหมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 สมาชิกท่ีไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้น จากการลงทนุในหุ้น 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

 สอบถามคณะกรรมการกองทนุ 

 ศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเลือกนโยบายได้ที่ www.thaipvd.com 

 ติดต่อศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โทร. 1725 
 

 

http://www.thaipvd.com/
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   สดัส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทนุ 

  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 ช่ือหลกัทรัพย์ที่ลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 
 1. Tencent Holdings Ltd 9.80 
 2. Kweichow Moutai Co Ltd 9.60 
 3. NetEase Inc 7.40 
 4. Alibaba Group Holding Ltd 5.60 
 5. Ping An Insurance Group Co of China Ltd 5.20 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 ศกึษาข้อมลูเพิม่เติมได้ที่ https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I12 
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   ผลการด าเนินงาน 

* ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
 

 ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 

 31 ธ.ค.65 2564 2563 2562 
2561 

ตัง้แตว่นัท่ี  
11 มิ.ย. 61  

ผลตอบแทน -20.87% -26.96% 24.07% 39.09% -6.29% 

ดชันีชีว้ดั -18.75% -12.22% 29.33% 13.90% -4.19% 

หมายเหต:ุ ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสทุธิต่อปี (annualized)  
1. ดชันีชีว้ดัค านวณมาจาก MSCI China 10/40 Idx Net TR USD ในรูปสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ปรับด้วย

อตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน  
2. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 26.70% ต่อปี 
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   ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

 

ค าเตือนที่ส าคญั 

 นโยบายตราสารทนุ มีความผนัผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจขาดทนุได้ แต่ในระยะยาว
ผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้ 

 นโยบายนีม้ิใช่กองทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจึงมีความเสี่ยงของการลงทนุของเงินต้นจากการลงทนุ 

 นโยบายนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศจีน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 การลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย China Opportunity ใน UBS (Lux) Equity Fund – China 
Opportunity (USD) จะอยู่ในรูปของเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั โดยกองทนุเปิดทหารไทย 
China Opportunity อาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนั
ความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้เน่ืองจาก
กองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวนผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้   

 กองทนุ UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) อาจมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ไม่มีการซือ้
ขายในตลาด (Unlisted) รวมทัง้ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non-
Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ในอตัราสว่นท่ี
มากกว่าเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดได้ 
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ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญั 

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

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

ต ่า    สงู 

หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากปัจจยั
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึง่พิจารณาได้จาก
ค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในอุตสำหกรรม (High sector concentration risk) 

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

ต ่า    สงู 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการกระจกุตวัในหมวดเงินทนุและหลกัทรัพย์ (FIN) และ Telecommunication services 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High country concentration risk) 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ต ่า    สงู 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศ จีน (CHINA) 
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

ทัง้หมด / เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ได้ป้องกนั 

ต ่า   สงู 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน 

แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลงในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุน

ในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดงันัน้ การ

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึ่งท าได้

ดงัต่อไปนี ้

อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่า  จะป้องกันความ

เสี่ยงหรือไม่ 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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   คา่ธรรมเนียม 

 

อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรายนโยบาย 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทนุผ่านกองทนุรวม (ถ้ามี)) 

ไม่ม ีค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee) 

ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses)  

การลงทนุผ่านกองทนุรวม   มี    ไม่มี 

การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดบักองทนุรวม  
(Total expenses) (% ต่อปีของ NAV) 

อตัราที่เก็บจริง 1.7881%  
อตัราสงูสดุ 1.9795%  

 

อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุ 

ค่าผู้สอบบญัชีกองทนุ 
บลจ.อีสท์ปริง (ประเทศไทย) 

เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ 
 

อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 
ค่าใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ (%ของมลูค่าซือ้)  
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ (%ของมลูค่าขาย)  
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ในกองทนุ 500 บาท ต่อปี 
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ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด 
• ครัง้แรก 

• ค่าธรรมเนียมรายงวด 

 
500 บาท 

100 บาท/งวด 
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว (ถ้ามี) 
 

 
   ข้อมลูอื่น ๆ 

 

อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 

ช่องทางขอรับค าแนะน า 
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย 
/แผนการลงทนุ  

 ศนูย์ที่ปรึกษาการลงทนุ โทร. 1725 
วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30-17.00 น.  
(ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

 ระบบ FundLink M  
ผ่าน www.eastspring.co.th 

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

* ทัง้นี ้สิทธิการท ารายการต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัการก าหนดของ
คณะกรรมการกองทนุ 

ความถ่ีการปรับเปลี่ยนการลงทนุ 
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th  
เมน ูกรอบการลงทนุเฉพาะสว่นบริษัท 

วนัท ารายการปรับเปลี่ยนการลงทนุ ทกุวนัท าการ (Daily) 

ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนการลงทนุ 
 เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น. 

 ระบบ FundLink M : ถึงระยะเวลา 13.30 น. 

ข้อมลูนโยบายการลงทนุอื่น ๆ 
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th 
เมน ูดนูโยบายการลงทนุทัง้หมด 
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การติดตามข้อมลูรายการย้อนหลงั 
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th  
เมน ูรายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

ช่องทางการออมต่อ 
เมื่อออกจากงาน/เกษียณ 

 การคงเงิน 

 การรับเงินงวด 

 กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 กองทนุรวมของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ซึง่สามารถสง่
ค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือรับเงินเป็นรายงวดได้ ด้วยค าสัง่ 
Auto Investment Plan (AIP) 

โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความเพียงพอของ
เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพยามเกษียณ 

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

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงิน
ฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

 ผลการด าเนินงานของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต 

 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 การลงทนุย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตดัสินใจลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 
 

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

