
 

1 

 

               
              
    

 
 

 
    

 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

 
ปัจจุบันนโยบายนีไ้ม่ได้เสนอขายแล้ว 

ท าไมต้องเลือกนโยบายการลงทนุ 

นโยบายนีเ้หมาะกับใคร

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ผลการด าเนินงาน

ความเส่ียงจากการลงทนุ 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

  

31 ธันวาคม 2565 

 
 

นโยบายตราสารหนี้ 

 

 

 

สรุปข้อมูลส าคัญของนโยบายการลงทนุ 

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 ารองเลีย้งชีพ 
ทหารไทยเพิม่พนูผล 2 ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว 

นโยบายลงทุนในตราสารหนี ้
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    นโยบายนีเ้หมาะกบัใคร 

 ลงทนุในตราสารหนี ้100% (ส าหรบัเงินลงทนุท่ีสามารถลงทนุได ้จะน าไปลงทนุเฉพาะกองทนุรวมตราสาร
หนี ้ภายใตก้ารบรหิารของบลจ.ทหารไทย จ ากดั) 

 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพจะลงทนุในเงินฝากตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้ตราสารดอ้ยสิทธิ ศกุกู สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) สญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน 
(Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ  รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

สว่นท่ีเหลือ กองทนุอาจลงทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ 
Structured Note ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุมีนโยบายท่ีจะจดัการลงทนุเพ่ือใหอ้ายดุเูรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio 
Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ ทัง้นี ้โดยอายดุเูรชั่นเฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (Portfolio 
Duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึง อาจเกิน 1 ปีไดใ้นบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทนุ ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน หรือ ช่วงท่ีมีการสั่งซือ้หรือไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุมากผิดปกติ เป็นตน้ 

กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ(Efficient 
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใชจ้่ายในการ
ปอ้งกนัความเสี่ยง เป็นตน้ 

ส าหรบัการลงทนุต่างประเทศ กองทนุนีม้ีนโยบายปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยจะท า
สญัญาสวอป และ/หรือฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อื่นใด เพ่ือ
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ปอ้งกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของจ านวนเงินลงทนุในต่างประเทศ  

อนึ่ง กองทนุอาจเขา้ลงทนุในตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade) ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพจะลงทนุในเงินฝากตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้ตราสารดอ้ยสิทธิ ศกุกู สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน 
(Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ สว่นท่ีเหลือ กองทนุอาจลงทนุในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และ/หรือ 
derivatives หรือ Structured Note ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III รวมกนัไม่
เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

 กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ(Efficient 
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใชจ้่ายในการ
ปอ้งกนัความเสี่ยง เป็นตน้ 

ส าหรบัการลงทนุต่างประเทศ กองทนุนีม้ีนโยบายปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยจะท า
สญัญาสวอป และ/หรือฟอรเ์วิรด์ ที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อื่นใดเพื่อ
ปอ้งกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของจ านวนเงินลงทนุในต่างประเทศ  

อนึ่ง กองทนุอาจเขา้ลงทนุในตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(non-investment grade) ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
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วัตถุประสงคก์ารลงทุน 
มุ่งเนน้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกบัความเสี่ยง 

นโยบายการลงทุนนีเ้หมาะกับใคร 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก ยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากว่าหุน้และความเสี่ยงที่อาจมี
เงินไม่พอใชย้ามเกษียณได ้

นโยบายการลงทุนนีไ้มเ่หมาะกับใคร 

 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้

 สอบถามคณะกรรมการกองทนุ 

 ศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเลือกนโยบายไดท้ี่ www.thaipvd.com 

 ติดต่อศนูยท์ี่ปรกึษาการลงทนุของ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaipvd.com/
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   สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินท่ีลงทนุ 

 
 

 

 ช่ือหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
 ชื่อทรพัยส์ิน %ของ NAV 
 1) หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุ

ส ารองเลีย้งชีพ 
70.73 

 2) หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบั
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

29.23 

 3) เงินฝากออมทรพัย ์ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 1.30 
 4) เงินฝากออมทรพัย ์ธนาคาร กสิกร จ ากดั (มหาชน) 0.03 

 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 ศกึษาขอ้มลูเพิม่เติมไดท้ี่ www.eastspring.co.th 

 
 
 
 

70.73

29.23

1.33
-1.3

หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตรา
สารหนี ้ส  าหรบักองทนุส  ารองเลีย้งชีพ

หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตรา
สารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบักองทนุส  ารองเลีย้งชีพ 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์

อ่ืนๆ
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   ผลการด าเนินงาน 

* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 ผลการด าเนินงานแบบยอ้นหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 
 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 

ผลตอบแทน 0.43% 0.82% 0.79% 2.54% 1.08% 2.17% 1.77% 1.92% 2.51% 2.78% 4.09% 

ดชันีชีว้ดั 0.22% 0.56% 0.64% 0.95% 0.97% 0.98% 0.98% 1.08% 1.33% 1.79% 2.05% 

ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสทุธิต่อปี (annualized)  
1. ดชันีชีว้ดัค  านวณมาจาก  

50% x เงินฝากประจ า 3 เดือนของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย ์บวกกบั 
50% x เงินฝากประจ า 1 ปีของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย ์

2. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 0.93% ต่อปี 
 

 

 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%
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   ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

 

ค าเตือนที่ส  าคญั 

 นโยบายตราสารหนี ้ในระยะสัน้โอกาสสญูเสียเงินตน้มีนอ้ย แต่ในระยะยาวการเติบโตของเงินลงทนุอาจไม่
เพียงพอส าหรบัค่าใชจ้่ายหลงัเกษียณ 

 นโยบายนีไ้ม่ไดถ้กูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกบักองทนุรวม
ตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคลอ่งต ่าซึ่งอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดใ้นเวลา
ที่ตอ้งการหรือในราคาที่เหมาะสม ดงันัน้จึงอาจมีความเสี่ยงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงิน 

 นโยบายนีอ้าจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีสภาพคลอ่งต ่า จึงอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนีไ้ดใ้นเวลาท่ี
ตอ้งการหรือในราคาที่เหมาะสม 

 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์
สปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ มีนโยบายที่ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชนต์อบแทน และตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ท าใหก้องทนุนีม้ีความเสี่ยง
มากกว่ากองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทนุในจ านวนที่นอ้ยกว่าจึงมีก าไร/
ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง         

 ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ เมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยงของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และความเสี่ยงของตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ผูล้งทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุวตัถปุระสงคก์ารลงทนุและฐานะ
การเงินของผูล้งทนุเอง   

 นโยบายนีม้ีการลงทนุในตราสาร non-investment grade / unrated ผูล้งทนุอาจมีความเสี่ยงสงูขึน้จากการ
ไม่ไดร้บัช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ 
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ปัจจยัความเสี่ยงที่ส  าคญั 

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk) National Credit Rating 
 

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

ต ่า    สงู 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) : 
กองทนุนีม้ี portfolio duration เท่ากบั 1.40 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 

พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

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

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 
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 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High issuer concentration risk) 

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

ต ่า    สงู 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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   คา่ธรรมเนียม 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุรายนโยบาย 
ขอ้มลู ณ วนัที่ 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) 
- กองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ 

ส าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
- กองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ  

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 
 
อตัราที่เก็บจรงิ 0.5017% 
อตัราสงูสดุ 1.0000% 
อตัราที่เก็บจรงิ 0.4764%  
อตัราสงูสดุ 1.0000% 

 

อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุ 

ค่าผูส้อบบญัชีกองทนุ 
ตามที่เจรจาตกลงกนัและ
เปิดเผยต่อนายจา้ง 
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อตัราค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากสมาชกิกองทนุ 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้หลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าซือ้)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 

- กองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ 

- กองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบักองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

 
 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
 
ไม่ม ี

ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรพัย ์(%ของมลูค่าขาย)  
ที่เรียกเก็บจากผูท้  ารายการนี ้(เก็บเขา้กองทนุ) 

- กองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ 

- กองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ส  าหรบักองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

 
 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
 
ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไวใ้นกองทนุ 
 

500 บาท ต่อปี 
 

ค่าธรรมเนียมขอรบัเงินเป็นงวด 
• ครัง้แรก 

• ค่าธรรมเนียมรายงวด 

 
500 บาท 

100 บาท/งวด 
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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 

การติดตามขอ้มลูรายการยอ้นหลงั 
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th 
เมน ูรายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
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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 


