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ขอ้มลูประจ ำเดอืน 31 ธันวำคม 2021 

สรปุขอ้มลูส ำคญัของนโยบำยกำรลงทนุ 

 

กองทนุส ำรองเลีย้งชพี ธนชำตทิวคีำ่ ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 
เพือ่ตรำสำรหนี้ภำครัฐ 

NASSET TAWEEKA REGISTERED PROVIDENT FUND 
FOR GOVERNMENT BOND (NTWK-GO) 

บรษัิทหลักทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ธนชำต จ ำกดั 
 

กองทนุรวมตรำสำรแหง่หนี้ 
(Goverment Bond Fund) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 

ทีอ่ยู ่หอ้ง 902-908 อำคำร มติรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์944 ชัน้ 9 ถนนพระรำม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรุงเทพมหำนคร 
10330 
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    เน่ืองจำกสมำชกิกองทนุส ำรองเลีย้งชพีแตล่ะคนมคีวำมคำดหวังตอ่ผลตอบแทน และระดับควำมเสีย่งที่
ยอมรับไดต้่ำงกัน จงึควรมโีอกำสไดเ้ลอืกนโยบำยกำรลงทุนทีเ่หมำะกับตนเอง และสำมำรถปรับเปลีย่น
นโยบำยกำรลงทุนไดต้ำมควำมเหมำะสมของแต่ละชว่งอำยุ เพื่อใหเ้งนิออมในกองทุนส ำรองเลีย้งชพีมี
โอกำสเตบิโตและเพยีงพอ ทีจ่ะรองรับชวีติหลังเกษียณ ตัวอยำ่งเชน่ สมำชกิทีเ่ป็นวัยหนุ่มสำว มรีะยะเวลำ
ในกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีอกีนำน สำมำรถยอมรับควำมผันผวนของรำคำทรัพยส์นิทีล่งทุน
ไดม้ำก น่ำจะมโีอกำสไดล้งทนุในนโยบำยกำรลงทนุตรำสำรทนุ เพือ่ใหม้โีอกำสไดร้ับผลตอบแทนในระยะ
ยำวทีส่งูกว่ำกำรลงทุนในนโยบำยตรำสำรหน้ี ขณะทีส่มำชกิทีใ่กลเ้กษียณมรีะยะเวลำในกำรลงทุนอกีไม่
นำนตอ้งกำรรักษำเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ ควรมนีโยบำยตรำสำรหน้ีใหเ้ลอืกลงทุน เพื่อลดควำมเสีย่งของกำร
ขำดทนุจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทนุจนท ำใหเ้งนิทีไ่ดร้ับจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชพีไม่พอใชจ้่ำย
หลังเกษียณ 

  

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมำะกบัใคร 

ส ำหรับสมำชกิที่อยู่ในวัยใกลเ้กษียณอำยุ ซึง่ตอ้งกำรกำรลงทุนที่มีโอกำสรับผลตอบแทนที่สม ่ำเสมอ 
คำดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวำ่เงนิฝำก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ำจต ่ำกวำ่หุน้ได ้

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมำะกบัใคร 

สมำชกิทีต่อ้งกำรลงทุนเฉพำะในตรำสำรหน้ีทีม่คีุณภำพดสีภำพคล่องสูง และมคีวำมเสีย่งจำกควำมผันผวน
ของรำคำต ่ำ เน่ืองจำกกองทุนรวมน้ีไม่ถูกจ ำกัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่ำวเชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลำดเงนิ 

  

 

ท ำอยำ่งไรหำกยงัไมเ่ขำ้ใจนโยบำย และควำมเสีย่งของกองทนุนี ้
▪ สอบถำมคณะกรรมกำรกองทนุ 

▪ ศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรเลอืกนโยบำยไดท้ี ่www.thaipvd.com   
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สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุ (% ของ NAV) 
   

เงนิฝำกและอืน่ๆ 
1 เงนิฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 0.71% 
2 เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 0.70% 

รวมท ัง้สิน้ 1.41% 

หนว่ยลงทนุ 
1 หน่วยลงทนุของกองทนุตรำสำรหน้ี 98.33% 

รวมท ัง้สิน้ 98.33% 

 

ชือ่ทรัพยส์นิทีล่งทนุสงูสดุ 10 อนัดับแรก 
  อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื  

1 หน่วยลงทนุของกองทนุตรำสำรหน้ี : กองทนุเปิดธนชำตพันธบัตร 
เพือ่กำรเลีย้งชพี (T-NGRMF) 

 98.33% 

  รวมท ัง้สิน้ 98.33% 

 

หมำยเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวำคม 2021 ทัง้นี้คณุสำมำรถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบันไดท้ี ่www.thanachartfundeastspring.com 
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ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงั 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี 
ต ัง้แตเ่ร ิม่ใชม้ลูคำ่ 
ตอ่หนว่ย=10 

ผลกำรด ำเนนิงำนกองทนุ -0.86 -0.10 0.73 0.75 0.91 1.59 

ดัชนีมำตรฐำน 0.22 0.81 1.24 1.23 1.31 1.91 

       

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยปี (%ตอ่ปี) 2564 2563 2562 2561 2560 2559 

ผลกำรด ำเนนิงำนกองทนุ -0.86 0.66 2.41 0.82 1.57 1.22 

ดัชนีมำตรฐำน 0.22 1.41 2.11 1.20 1.62 1.24 

       

       

 

*ผลกำรด ำเนนิงำนขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวำคม 2021 

*ดัชนีมำตรฐำน ค ำนวณจำก (1)ดัชนีพันธบัตรรัฐบำลกลุ่มอำยุคงเหลอื 1 - 3 ปี (2)อัตรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 1 ปี กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 

วงเงนิ 1 ลำ้นบำท เฉลีย่ 4 ธนำคำรไดแ้ก ่ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสกิรไทย ธนำคำรไทยพำณชิย ์และธนำคำรกรุงไทย โดยถว่งน ้ำหนัก
ตำมนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ และค ำนวณตำมมำตรฐำนสมำคมบรษัิทจัดกำรลงทนุ 

*ควำมผันผวนของกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) 0.80% ตอ่ปี 
 

*ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต* 
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ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั 
 

  

ควำมเสีย่งจำกกำรผดินดัช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำร (credit risk) 
อันดับควำมน่ำเชือ่ถอืสว่นใหญ่ของกองทนุรวมตำม National credit rating  

ต ำ่                   สูง 

GOV/AAA AA,A BBB ต ่ำกวำ่ BBB Unrated 

หมำยเหต ุ:  แรเงำกรณีทีก่องทนุลงทนุในอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื credit rating นัน้เกนิกว่ำ 20% ของ NAV 

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัย ์(market risk) 
อำยเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน 

ต ำ่                   สูง 

ต ่ำกวำ่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (SD) 
ต ำ่                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น (exchange rate risk) 
กำรป้องกันควำมเสีย่ง fx 

ต ำ่                   สูง 
ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด บำงสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกัน 

ควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตรำสำร (high issuer concentration risk) 
กำรกระจุกตัวในผูอ้อกตรำสำรรวม 
ต ำ่                   สูง 

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

หมำยเหต ุ: ค ำนวณจำกผลรวมของน ้ำหนักกำรลงทนุในตรำสำรของผูอ้อกตรำสำรแตล่ะรำยทีก่องทนุลงทนุ มำกกวำ่ 10%  ของ NAV     
  
 

แผนภำพแสดงควำมเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 



NTWK-GO 6 

 

 
  

อตัรำคำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรำยนโยบำย 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

คำ่ธรรมเนียมกำรจัดกำร ไมม่ ี

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม อัตรำทีเ่ก็บจรงิ 0.0047% ตอ่ปีของ NAV 

กำรลงทนุผำ่นกองทนุรวม  ม ี  ไมม่ ี

กำรเก็บคำ่ธรรมเนียมรวมในระดับกองทนุรวม* อัตรำทีเ่ก็บจรงิ 0.706% ตอ่ปีของ NAV 

(Total expenses) ขอ้มลู ณ วันที ่31 ตลุำคม 2564 อัตรำทีเ่ก็บสงูสดุ 2.140% ตอ่ปีของ NAV 

อตัรำคำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรำยนำยจำ้ง 

คำ่ธรรมเนียมทะเบยีนสมำชกิ ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกสมำชกิกองทนุ 

คำ่ธรรมเนียมออกรหสั E-Provident Fund ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนียมขอคงเงนิไวใ้นกองทนุ 500 บำท ตอ่ปี 

คำ่ธรรมเนียมขอรับเงนิเป็นงวด  

    -ครัง้แรก 500 บำท (ครัง้เดยีว) 

    -คำ่ธรรมเนียมรำยงวด 100 บำท ตอ่งวด 

คำ่ธรรมเนียมกำรเปลีย่นนโยบำยลงทนุ 50 บำท ตอ่ครัง้ (ฟร ี4 ครัง้ตอ่ปี) 
 

*ปรับลดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee) ของกองทุนเปิดธนชำตพันธบัตรเพื่อกำรเลี้ยงชพี 
(T-NGRMF) จำกอัตรำเดิม 0.535% ต่อปีของ NAV เป็นอัตรำใหม่ 0.18% ต่อปีของ NAV ตั ้งแต่วันที่ 15 
พฤศจกิำยน 2564 เป็นตน้ไป หรอืจนกวำ่จะมกีำรเปลีย่นแปลง 
 
 

 
  

ชอ่งทำงขอรบัค ำแนะน ำในกำรเลอืก/
เปลีย่นนโยบำย/แผนกำรลงทนุ 

ฝ่ำยกองทนุส ำรองเลีย้งชพี (กำรตลำด) 
02-126-8300 

ชอ่งทำงศกึษำขอ้มูลกำรเปลีย่นแปลง

นโยบำยกำรลงทนุ 

ชอ่งทำงกำรเปลีย่นนโยบำยกำรลงทนุ  
E-mail: pvdregist@thanachartfundeastspring.com 
https://www.thanachartfundeastspring.com/tonlinepvd 
*ควำมถีใ่นกำรเปลีย่นนโยบำยกำรลงทนุของสมำชกิขึน้อยูก่บั
ขอ้บังคับเฉพำะสว่นนำยจำ้ง 

ชอ่งทำงกำรออมตอ่ ฝ่ำยทะเบยีนกองทนุส ำรองเลีย้งชพี 
- กำรคงเงนิ 
- กำรรับเงนิเป็นงวด 
ฝ่ำยกองทนุส ำรองเลีย้งชพี (กำรตลำด) 
- RMF for PVD 

 

  


