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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 

 ลงทนุในกองทุนปลายทาง กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ 

 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพจะลงทุนในเงินฝากตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้ตราสารด้อยสิทธิ ศกุูก สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) สญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน 
(Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ  รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ 
Structured Note ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III รวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพ่ือให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio 
Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ ทัง้นี ้โดยอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน (Portfolio 
Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปีได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
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ประมาณ 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรือ ช่วงท่ีมีการสัง่ซือ้หรือไถ่ถอนหน่วยลงทนุ
มากผิดปกติ เป็นต้น 
กองทุนอาจเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient 
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น 
ส าหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนีม้ีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะท า
สัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอื่นใด เพ่ือ
ป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของจ านวนเงินลงทนุในต่างประเทศ  
อนึ่ง กองทุนอาจเข้าลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจดั
อันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

วัตถุประสงค์กำรลงทุน 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในนโยบายให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
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นโยบำยกำรลงทุนนีเ้หมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากว่าหุ้นและความเสี่ยงที่อาจมี
เงินไม่พอใช้ยามเกษียณได้ 

นโยบำยกำรลงทุนนีไ้ม่เหมำะกับใคร 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู 

 สมาชิกท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 สมาชิกท่ีต้องการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพดีสภาพคลอ่งสงู และมีความเสี่ยงจากความผนั
ผวนของราคาต ่า เนื่องจากกองทนุปลายทางที่เข้าไปลงทนุไม่ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทนุใน
ทรัพย์สินดงักลา่วเช่นเดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 

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 Credit rating %ของ NAV 
 1) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/65 FITCH(Thai) 

AAA(tha) 
6.32 

 2) Bank of China Macau Branch FITCH/A 
 

5.39 

 3) Japan Treasury Discount Bill S&P/A+ 
 

5.11 

 4) หุ้นกู้ระยะสัน้ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TRIS 
Rating A- 

4.92 

 5) บริษัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) FITCH(THAI) 
AA/F1+ 

3.86 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

ศกึษาข้อมลูเพิม่เติมได้ท่ี https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=PV8 
 
 

99.96

0.02%

0.02%

นโยบายลงทนุในหน่วย
ลงทนุกองทนุเปิดทีเอ็มบี
อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะ
สัน้ ส าหรับกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ 

เงินฝากธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ 32.41%

44.86%

13.52%

5.50%

3.71%

พนัธบตัร

หุ้นกู้

เงินฝากธนาคาร
ประเภทประจ า

ตัว๋แลกเงินแบบมี

ระยะเวลา (BE Term)

รายการอืน ๆ

https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=PV8
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   ผลการด าเนินงาน 

* ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
 

 ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 
 

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

ผลตอบแทน 0.4% 0.40% 0.88% 1.77% 1.21% 1.60% 1.49% 1.79% 2.45% 2.69% 2.97% 

ดชันีชีว้ดั 0.83% 0.77% 1.29% 2.05% 1.49% 1.76% 1.71% 2.20% 2.52% 3.06% 3.46% 

ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสทุธิต่อปี (annualized)  
1. ดชันีชีว้ดัค านวณมาจาก  

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA Short-
term Government Bond Total Return Index) (ร้อยละ 35) และ 

2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุ 1 ปี (Government Zero Rate Return 1Y Index) 
(ร้อยละ 35) และ 

3) ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนที่มีอายคุงที่ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบั A อาย ุ1 ปี (Corporate 
Zero Rate Return Index (A) 1Y) (ร้อยละ 10) และ 

4) อตัราอ้างอิง THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตาสารที่
มีการจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A อาย ุ1 ปี (ร้อยละ 20) 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%
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2. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 0.18% ต่อปี 
 

 
   ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

 

ค าเตือนที่ส าคญั 

 นโยบายตราสารหนี ้ในระยะสัน้โอกาสสญูเสียเงินต้นมีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบโตของเงินลงทนุอาจไม่
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณ 

 กองทุนนีไ้ม่ได้ถูกจ ากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกบักองทนุ
รวมตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคล่องต ่า      ซึ่งอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสาร
หนีไ้ด้ในเวลาท่ีต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม ดงันัน้ จึงอาจมีความเสี่ยงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงิน       

 กองทุนรวมนีอ้าจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคล่องต ่า จึงอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ด้ใน
เวลาท่ีต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม 

 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีนโยบายที่ลงทนุในหรือ
มีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง ท าให้กองทุนนีม้ีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใ ช้เงิน
ลงทนุในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง         

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เมื่อมี
ความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และความเสี่ยงของตราสารที่มีลกัษณะของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การ
ลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุและฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง   

 กองทนุรวมนีม้ีการลงทนุในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงสงูขึน้จาก
การไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 
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ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคญั 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (credit risk) National Credit Rating 
 

Gov.bond / AAA AA, A BBB ต ่ากว่า BBB Unrated 

ต ่า    สงู 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) : 
กองทนุนีม้ี portfolio duration เท่ากบั 0.65 ปี (ข้อมลู 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 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภายนอก   เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้
ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะ
สงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขาย ในระดบัราคาที่ต ่าลง โดยกองทนุรวมท่ีมีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากว่า    

 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer concentration risk) 
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≤ 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ต ่า    สงู 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 
 

 
   คา่ธรรมเนียม 

 

อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรายนโยบาย 
ข้อมลู ณ วนัที่ 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 0.4767%  
อตัราสงูสดุ 1.0000% 
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อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทนุ 

ค่าผู้สอบบญัชีกองทนุ 
บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) 

เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ 
 

อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 
ค่าใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ (%ของมลูค่าซือ้)  
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่ม ี

ค่าใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ (%ของมลูค่าขาย)  
ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ในกองทนุ 
 

500 บาท ต่อปี 
 

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด 
• ครัง้แรก 

• ค่าธรรมเนียมรายงวด 

 
500 บาท 

100 บาท/งวด 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 

 
   ข้อมลูอื่น ๆ 

 

อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 

ช่องทางขอรับค าแนะน า 
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย 
/แผนการลงทนุ  

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

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) 
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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 

 
 


