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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 

ตราสารหนี ้100% โดยมีกรอบการลงทนุ ดงันี ้
กรอบการลงทนุก่อน 1 มกราคม 2565 

1) ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนีท้ี่รฐับาลกระทรวงการคลงั 
รบัรอง รบัอาวลั หรือค า้ประกนัเงินตน้ และดอกเบีย้ (รวมถึงการท าธุรกรรมซือ้โดยมีสญัญาขายคืน) 
(โดยมีสดัสว่นการลงทนุสงูสดุไม่จ ากดั และมีกรอบสดัสว่นการลงทนุต่อรายบรษิัท/กองทนุไม่จ ากดั) 

2) เงินฝากธนาคาร บตัรเงินฝาก ตราสารหนีอ้อกโดย ธนาคารพาณิชย ์เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่ออกโดยธนาคารออมสิน (เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็นประกนั) ตั๋วแลกเงิน/ตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ท่ีธนาคารพาณิชยร์บัรอง หรืออาวลัหรือผูส้ลกัหลงัที่ไม่มีขอ้ความจ ากดัความรบัผิด 
(โดยมีสดัสว่นการลงทนุสงูสดุ 35% และมีกรอบสดัสว่นการลงทนุต่อรายบริษัท/กองทนุ 10%) 

3) ตราสารหนีท้ี่ออกโดย รฐัวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธี
งบประมาณ องคก์รท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ (โดยมีสดัสว่นการลงทนุสงูสดุ 60% และมีกรอบ
สดัสว่นการลงทนุต่อรายบรษิัท/กองทนุ 10%) 

4) ตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทเอกชน (โดยมีสดัสว่นการลงทนุสงูสดุ 30% และมีกรอบสดัสว่นการลงทนุ
ต่อรายบรษิัท/กองทนุ 10%) 
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5) สินทรพัยท์ี่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ (โดยมีสดัสว่นการลงทนุสงูสดุ 50% และมีกรอบสดัสว่นการ
ลงทนุต่อรายบรษิัท/กองทนุ 10%) 

5.1) เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝาก (CD)  
5.2) พนัธบตัรรฐับาลต่างประเทศ ตราสารหนีท้ี่ออกโดยองคก์ารระหว่างประเทศ  

      หรือพนัธบตัรรฐัวิสาหกิจต่างประเทศ อายคุงเหลือไม่เกิน 2 ปี 
หมายเหต ุ  
* ตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือบรษิัทผูอ้อกจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่
ไดร้บัการรบัรองหรือยอมรบัจาก ก.ล.ต. ระดบัตัง้แต่ A หรือเทียบเท่าขึน้ไป 
** ลงทนุในต่างประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และปิดความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนของเงินตน้ทัง้จ านวน (Fully Hedge ทัง้แบบ Cross Currency Swap และ Rolling FX Forward) 

กรอบการลงทนุก่อน 1 มกราคม 2565 
สินทรัพยท์ีล่งทุน สัดส่วนการลงทุน

สูงสุด 
กรอบสัดส่วนการลงทุน
ต่อรายบริษัท/กองทุน 

1) ตั๋วเงินคลงั, พนัธบตัรรฐับาล, พนัธบตัรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, ตราสารหนีท้ี่ รฐับาล กระทรวงการคลงั 
รบัรอง รบัอาวลั หรือค า้ประกนัเงินตน้ และดอกเบีย้ 
(รวมถึงการท าธุรกรรมซือ้โดยมีสญัญาขายคืน) 

ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 

2) เงินฝากธนาคาร, บตัรเงินฝาก, ตราสารหนีอ้อกโดย 
ธนาคารพาณิชย,์ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่ออกโดย ธนาคารออมสิน (เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารท่ีรฐับาลเป็นประกนั), ตั๋วแลกเงิน /ตั๋วสญัญา
ใชเ้งิน ท่ีธนาคารพาณิชยร์บัรอง หรืออาวลั หรือผูส้ลกั
หลงั ท่ีไม่มีขอ้ความจ ากดัความรบัผิด 

35% 10% 

3) ตราสารหนีท้ี่ออกโดย รฐัวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้, รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธี
งบประมาณ, องคก์รท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

60% 10% 

4) ตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทเอกชน 60% 10% 
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5) สินทรพัยท์ี่เป็นสกลุเงินต่างประเทศ 50% 10% 

หมายเหต ุ  
*ตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร หรือ บริษัทผูอ้อกจากสถาบนัการจดั 
อนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัการ รบัรองหรือยอมรบัจาก กลต. ระดบัตัง้แต่ A- หรือเทียบเท่าขึน้ไป และส าหรบั
พอรต์การลงทนุเฉลี่ย AA- ขึน้ไป โดยไม่รวมกบัสินทรพัยใ์นขอ้ 1 
**  ลงทนุในต่างประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และปิดความ 
เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตน้ทัง้จ านวน (Fully Hedge ทัง้แบบ Cross Currency Swap และ 
Rolling FX Forward) 

 ทัง้นี ้ การค านวณอตัราสว่นการลงทนุ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทนุ เร่ืองการลงทนุของกองทนุ ดงันี ้
1.  ค  านวณอตัราสว่นท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ (Group limit) โดยการลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุ
บรษิัทที่อยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดังกลา่ว ไม่เกิน
อตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
  -   รอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) หรือ 
   -   อตัราที่ค  านวณไดจ้ากน า้หนกัของกลุม่กิจการเมื่อเทียบกบัตวัชีว้ดั (benchmark)  
 ที่กองทนุรวมดงักลา่วใชบ้วกรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) 

นอกจากนี ้หากการลงทนุในบรษิัทของกลุม่กิจการใดเป็นองคป์ระกอบที่ใชค้  านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) 
ของกองทนุ บรษิัทจดัการอาจลงทนุโดยมีสดัสว่นตามน า้หนกัของบรษิัทในตวัชีว้ดั (Benchmark) บวกรอ้ย
ละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV)  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่อตัราดงักลา่วสงูกว่าอตัราสว่นท่ี
ก าหนดไวต้ามกรอบสดัสว่นการลงทนุต่อรายบรษิัท/กองทนุ (ใชบ้งัคบักบัสินทรพัยท์ี่ลงทนุตามขอ้ 3) 4) 
และ5)) ตามตารางขา้งตน้  

อนึ่ง กลุม่กิจการ หมายถึง บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนด
เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

2.  อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) ส าหรบั
ตราสารหนีไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ 
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ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนีส้ินดงักลา่วของ
เจา้หนีท้ี่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้ืมจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกราย
นัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ 
 ทัง้นี ้ค่า Portfolio Modified Duration ของกองทนุสามารถเบี่ยงเบนจากเกณฑม์าตรฐานไดไ้ม่เกิน +/- 
0.5 ปี ยกเวน้กรณีคณะกรรมการกองทนุก าหนดเป้าหมาย Modified Duration แตกต่างไปจากเกณฑ์
มาตรฐานเกินกว่าขอ้จ ากดัขา้งตน้โดยแจง้ต่อผูจ้ดัการกองทนุเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นีบ้รษิัทจดัการ
จะใชค้วามพยายามในการปรบั Portfolio Modified Duration ใหอ้ยู่ในกรอบดงักลา่วขา้งตน้ภายใน 15 
วนัท าการหลงัจากบริษัทจดัการเขา้ท าหนา้ที่ผูจ้ดัการกองทนุ หรือหลงัจากไดร้บัเอกสารแจง้ดงักลา่ว 

วัตถุประสงคก์ารลงทุน 
มุ่งเนน้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกบัความเสี่ยง 

นโยบายการลงทุนนีเ้หมาะกับใคร 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก ยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากว่าหุน้และความเสี่ยงที่อาจมี
เงินไม่พอใชย้ามเกษียณได ้

นโยบายการลงทุนนีไ้มเ่หมาะกับใคร 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้

 สอบถามคณะกรรมการกองทนุ 

 ศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเลือกนโยบายไดท้ี่ www.thaipvd.com 

 ติดต่อศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุของ บลจ.อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) โทร. 1725 

http://www.thaipvd.com/
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   สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินท่ีลงทนุ 

 
 

 

 ช่ือหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
 ชื่อทรพัยส์ิน Credit rating %ของ NAV 
 1) พนัธบตัรเพ่ือการปรบัโครงสรา้งหนี ้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ครัง้ที่ 2 
FITCH(Thai) 

AAA(tha) 
11.45 

 2) พนัธบตัรเพ่ือการปรบัโครงสรา้งหนี ้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครัง้ที่ 1 

3) เงินฝากออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

FITCH(Thai) 
AAA(tha) 

10.50 
 

10.03 
 4) หุน้กูข้องบรษิัทบตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 

6/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 
TRIS Rating AA- 7.45 

 5) หุน้กูข้องบรษิัท อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 1 

TRIS AA+ 
 

7.21 

    

 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

43.68%

38.47%

7.21%

10.66%
0.00
%

พนัธบตัรรฐับาล

หุน้กูเ้อกชน

หูน้กูธ้นาคาร

เงินฝากออมทรพัย์

อ่ืนๆ
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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 0.26% -0.16% 2.09% 2.87% 1.12% 2.86% 1.57% 3.17% 4.76% 3.35% 3.66% 

ดชันีชีว้ดั 0.04% -0.36% 2.83% 5.02% 1.48% 3.01% 1.61% 3.39% 5.61% 2.73% 3.63% 

ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสทุธิต่อปี (annualized)  
1. ดชันีชีว้ดัค  านวณมาจาก  

 ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565  
- 55% x Thai BMA Government Bond Index ช่วงอาย ุ0-10 ปี บวกกบั 
- 15% x (Thai BMA Government Bond Index ช่วงอาย ุ0-10 ปี  + 0.60% p.a.)บวกกบั 
- 30% x Thai BMA Short-term Government Bond Index 

 
 
 

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%



 

8 

 

 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 
- 45% MTM Government Bond Index Total Return Subgroup 5 (TTM<=10) บวกกบั 
- 45% MTM Corporate Bond Index Return (A-up) Subgroup 4 (TTM<=10) บวกกบั 
- - 10% Short-term Government Bond Index 

2. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 1.48% ต่อปี 
 

 
   ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

 

ค าเตือนที่ส  าคญั 

 นโยบายตราสารหนี ้ในระยะสัน้โอกาสสญูเสียเงินตน้มีนอ้ย แต่ในระยะยาวการเติบโตของเงินลงทนุอาจไม่
เพียงพอส าหรบัค่าใชจ้่ายหลงัเกษียณ 

 นโยบายนีไ้ม่ไดถ้กูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกบักองทนุรวม
ตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคล่องต ่าซึ่งอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดใ้นเวลา
ที่ตอ้งการหรือในราคาที่เหมาะสม ดงันัน้จึงอาจมีความเสี่ยงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงิน 

 

ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญั 

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk) National Credit Rating 
 

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

ต ่า    สงู 

หมายเหต ุ: นโยบายนี ้ตราสารมี Credit rating ระดบั A- ขึน้ไป 
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 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) : 
กองทนุนีม้ี portfolio duration เท่ากบั 2.85 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 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก   เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้
ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะ
สงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขาย ในระดบัราคาที่ต  ่าลง โดยกองทนุรวมท่ีมีอายุ
เฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากว่า 

 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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   คา่ธรรมเนียม 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุรายนโยบาย 
ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทนุผ่านกองทนุรวม (ถา้มี)) 

0.10% ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee) 

ค่าใชจ้่ายรวม (Total expenses) 

การลงทนุผ่านกองทนุรวม   มี    ไม่มี 

การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดบักองทนุรวม  
(Total expenses) (% ต่อปีของ NAV) 

ไม่ม ี

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุ 

ค่าผูส้อบบญัชีกองทนุ 
ตามที่เจรจาตกลงกนัและ
เปิดเผยต่อนายจา้ง 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าซือ้)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 

ไม่ม ี

ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าขาย)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 

0.25% 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไวใ้นกองทนุ 
 

500 บาท ต่อปี 
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ค่าธรรมเนียมขอรบัเงินเป็นงวด 
• ครัง้แรก 

• ค่าธรรมเนียมรายงวด 

 
500 บาท 

100 บาท/งวด 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 

 
   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 
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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 

 การลงทนุย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตดัสินใจลงทนุควรศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 
 


