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ทำําไมต้องเลืือกนโยบายการลืงทำุน

นโยบายนี้เหมาะกับใคร

สััดสัวนของประเภทำทำรัพยสัินทำี่ลืงทำุน

ผลืการดําเนินงาน

ความเสัี่ยงจากการลืงทำุน

คาธรรมเนียม

ขอมูลือื่นๆ

สัรุปขอมูลืสัําคัญของนโยบายการลืงทำุน

บริษััทำหลืักทำรัพยจัดการกองทำุน ไทำยพาณิิชย จํากัด

Ready

นโยบายต้ราสัารทำุน (PVDRUGEQ)

กองต้ราสัารทำุน ลืงทำุนกองฟีดเดอร 

ไมมีความเสัี่ยงต้างประเทำศ

กองทำุนสัํารองเลืี้ยงชีพ กลืุมมหาวิทำยาลืัยราชภัฏ ซึ่ึ่งจดทำะเบียนแลืว

ชื่ื่อบริิษััที่จััดการิ : บริิษััที่หลักที่ริัพย์จััดการิกองทีุ่น ไที่ย์พาณิชื่ย์ จัํากัด

ที่ี่อย์ู : ไที่ย์พาณิชื่ย์ ปาริค พลาซ่า อาคาริ 1 ชื่ั้น 7-8 เลข้ที่ี่ 18 ถนนริัชื่ดาภิิเษัก แข้วังจัตุุจัักริ  เข้ตุจัตุุจัักริ กริุงเที่พฯ 10900

เบอริโที่ริศััพที่ : 0 2777 7777 กด 0 กด 6 Website : https://www.scbam.com



เนื่องจัากสมูาชื่ิกกองทีุ่นสําริองเลี้ย์งชื่ีพแตุละคนมูีควัามูคาดหวัังตุอผลตุอบแที่นและริะดับควัามูเสี่ย์งที่ี่ย์อมูริับไดตุาง

กัน จัึงควัริมูีโอกาสไดเลือกนโย์บาย์การิลงทีุ่นที่ี่เหมูาะและสามูาริถปริับเปลี่ย์นนโย์บาย์การิลงทีุ่นไดตุามูควัามูเหมูาะ

สมูตุามูริะดับควัามูเสี่ย์งและชื่วังอาย์ุที่ี่เปลี่ย์นแปลงไป เพื่อใหเงินออมูในกองทีุ่นสําริองเลี้ย์งชื่ีพมูีโอกาสเตุิบโตุและ

เพีย์งพอที่ี่จัะริองริับชื่ีวัิตุหลังเกษัีย์ณ ตุัวัอย์างเชื่น สําหริับสมูาชื่ิกที่ี่เปนวััย์หนุมูสาวั มูีริะย์ะเวัลาในการิลงทีุ่นผานกอง

ทีุ่นสําริองเลี้ย์งชื่ีพอีกนาน สามูาริถย์อมูริับควัามูผันผวันข้องริาคาที่ริัพย์สินที่ี่ลงทีุ่นไดมูาก นาจัะมูีโอกาสไดลงทีุ่นใน

นโย์บาย์การิลงทีุ่นตุริาสาริทีุ่น เพื่อใหมูีโอกาสไดริับผลตุอบแที่นในริะย์ะย์าวัที่ี่สูงกวัาการิลงทีุ่นในนโย์บาย์ตุริาสาริหนี้

ข้ณะที่ี่สมูาชื่ิกที่ี่ใกลเกษัีย์ณ มูีริะย์ะเวัลาการิลงทีุ่นอีกไมูนาน ตุองการิริักษัาเงินตุน ควัริมูีนโย์บาย์ตุริาสาริหนี้ใหเลือก

ลงทีุ่น เพื่อลดควัามูเสี่ย์งข้องการิข้าดทีุ่นจัากควัามูผันผวันข้องริาคาตุริาสาริทีุ่นจันที่ําใหเงินที่ี่ไดริับจัากกองทีุ่นสําริอง

เลี้ย์งชื่ีพไมูพอใชื่จัาย์หลังเกษัีย์ณ
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ทำําไมต้องเลืือกนโยบายการลืงทำุน

นโยบายนี้เหมาะกับใคร

สมูาชื่ิกที่ี่สามูาริถริับควัามูผันผวันข้องริาคาหุน ซ่ึ่งอาจัจัะปริับตุัวัเพิ่มูสูงข้ึ้น หริือลดลงจันตุํ่ากวัามููลคาที่ี่ลงทีุ่น

และที่ําใหข้าดทีุ่นได  

•

สมูาชื่ิกที่ี่คาดหวัังผลตุอบแที่นในริะย์ะย์าวัที่ี่ดีกวัาการิลงทีุ่นในตุริาสาริหนี้ที่ั่วัไป  •

สมูาชื่ิกที่ี่อย์ากใหเงินกองทีุ่นสําริองเลี้ย์งชื่ีพเตุิบโตุเพื่อริองริับชื่ีวัิตุหลังเกษัีย์ณ•

นโย์บาย์นี้ไมูเหมูาะกับใคริ  

สมูาชื่ิกที่ี่เนนการิไดริับผลตุอบแที่นในจัํานวันเงินที่ี่แนนอน หริือริักษัาเงินตุนใหอย์ูคริบ•

สอบถามูคณะกริริมูการิกองทีุ่น•

ศัึกษัาข้อมููลเพิ่มูเตุิมูเกี่ย์วักับการิเลือกนโย์บาย์ไดที่ี่ www.thaipvd.com•

ทำําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย แลืะความเสัี่ยงของกองทำุนนี้



กองทุุนทุี่มีีนโยบายลงทุุนในหนวยลงทุุนของกองทุุนเปิดไทุยพาณิิชยเซ็็ทุ อินเด็กซ็ ฟันด เพียงกองทุุนเดียว โดยเฉลี่ย

ในรอบปิบัญชีไมีนอยกวารอยละ 80 ของมีูลค่าทุรัพยสิินสิุทุธิิของกองทุุน สิวนทุี่เหลือจะลงทุุนในตราสิารการเงินอื่น

หรือเขาเปินคู่สิัญญา หรือลงทุุนในหลักทุรัพยทุางเลือกตามีทุี่ ก.ล.ต. ปิระกาศกําหนดในสิัดสิวนทุี่เหมีาะสิมีของแตละ

ชวงเวลา

ชื่ื่อสิินทรััพย์ที่ลงทุนสิูงสิุด 5 อันดับแรัก

3

สิัดสิวนของปรัะเภททรััพย์สิินที่ลงทุน

ปรัะเภทสิินทรััพย์การัลงทุนของ กองทุนเปดไทย์พาณิิชื่ย์ เซ็็ท อินเด็กซ็ ฟันด 

(ชื่นิดสิะสิมมูลค่า)

สิัดสิวนการัลงทุนในกองทุนสิํารัองเลี้ย์งชื่ีพ 

96.62% : หนวยลงทุุน SCBSET

2.99% : เงินฝาก

0.39% : อื่น ๆ

22.07% : หุนกลุมี ENERGY

20.78% : หุนกลุมีอื่นๆ

10.90% : หุนกลุมี COMMERCE

9.60% : หุนกลุมี BANKING

8.03% : หุนกลุมี TRANSPORTATION

6.82% : หุนกลุมี COMMUNICATION

6.52% : หุนกลุมี PROPERTY

5.95% : หุนกลุมี ELECTRONICS

5.56% : หุนกลุมี FOOD & BEVERAGE

1.76% : เงินฝาก

1.68% : พันธิบัตรรัฐบาล / ธินาค่ารแหง

ปิระเทุศไทุย / รัฐวิสิาหกิจ

0.77% : หนวยลงทุุน

-0.45% : อื่นๆ

ชื่ื่อสิินทรััพย์ credit rating % NAV หมาย์เหตุุ

กองทุุนเปิดไทุยพาณิิชย เซ็็ทุ อินเด็กซ็ ฟันด (ชนิดสิะสิมีมีูลค่า) 96.62 ข้อมููลกองทุุนรวมู

เปินขอมีูล ณิ วันทุี่ 31 ธิันวาค่มี 2565หมีายเหตุ : 

สิามีารถศึกษาขอมีูลเพิ่มีเติมีกองทุุนรวมีไดทุี่  www.scbam.com

https://www.scbam.com/TH/fund/foreign-investment-fund-equity/fund-information/SCBSET
www.scbam.com
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นโยบายการลงทุุนเริ่มบริหารจััดการ โดย บลจั. ไทุยพาณิิชย 01/04/59  

หมายเหตุุ : คำํานวณิเป็นอััตุราผลตุอับแทุนสุุทุธิิตุอัป็ (annualized)    

1. ดัชนีชี้วัด คำํานวณิมาจัาก

3. คำวามผันผวนขอังสุวนตุางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) (ถ้ามี) คำือั 1.9971% ตุอัป็

100% อััตุราผลตุอับแทุนดัชนีผลตุอับแทุนรวมตุลาดหลักทุรัพย (SET TRI)

* ผลการดําเนินงานในอัดีตุ มิไดเป็นสุิ่งยืนยันถ้ึงผลการดําเนินงานในอันาคำตุ *

ผลการดำําเนิินิงานิ

2556

2. คำวามผันผวนขอังการดําเนินงาน (Standard deviation) 20.0945% ตุอัป็

12.74%

16.33%

-8.44%

3.48%

-10.34%

13.92%

2.94%

12.21%

17.30%

-8.08%

4.29%

-5.24%

17.67%

3.53%

-20%
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ผลตุอับแทุน ดัชนีชี้วัด
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กอังทุุนมีคำวามผันผวนขอังผลตุอับแทุนในระยะสุั้น อัาจัขาดทุุนได แตุในระยะยาวผลตุอับแทุนสุามารถ้ชนะเงินเฟ้อั

ได  

  

ความเสี่ี่ยงจากการลงทุุนของนโยบายการลงทุุนนี้ ได้แก  

- คำวามเสุี่ยงจัากคำวามผันผวนขอังมูลคำาหนวยลงทุุน (Market Risk)  

- คำวามเสุี่ยงทุางธิุรกิจั (Business Risk)  

- คำวามเสุี่ยงจัากการขาดสุภาพคำลอังขอังตุราสุาร (Liquidity Risk)  

- คำวามเสุี่ยงจัาการลงทุุนในสุัญญาซื้ื้อัขายลวงหนา (Derivatives Risk)  

- คำวามเสุี่ยงจัากการกระจัุกตุัวในหมวดอัุตุสุาหกรรมใดอัุตุสุาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

แผนิภาพแสดำงตำําแหนิงความเสี่ยงของนิโยบายการลงทุุนิ
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ความเสี่ยงจากการลงทุุนิ



อััตราค่าธรรมเนีียมที่ี่เรียกเก็บจากกอังทีุ่นีรายนีโยบาย 

ข้อัมูล ณ วัันีที่ี่ 31 ธันีวัาค่ม 2565

ค่าธรรมเนีียมรายนีโยบายของกองทุุนีสำํารองเลี้ี้ยง

ชีีพ (ยังไมรวมค่าธรรมเนีียม กรณีีลี้งทุุนีผ่านีกอง

ทุุนีรวม (ถ้ามี))

ค่าธรรมเนีียมการจััดการ• ไมเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนีียมทุะเบียนีสำมาชีิก•
(1 นีโยบาย 49 บาทุ/ปี) 

(2 นีโยบาย 100 บาทุ/ปี)

ค่าธรรมเนีียมผู่รับฝากทุรัพยสำินี• 0.0200% ของ NAV

ค่าใชีจัายรวม• 0.1099% ต่อปี ของมูลี้ค่าทุรัพยสำินีสำุทุธิ

ค่าธรรมเนีียม

*การลี้งทุุนีผ่านีกองทุุนีรวม มี ไมมี

*การเก็บค่าธรรมเนีียมรวมในีระดับกองทุุนีรวม

(Total expenses)ในีสำวนีทุี่ลี้งทุุนีผ่านีกองทุุนี

รวมทุี่อยูภายใต่ บลี้จั. เดียวกันี

มี ไมมี

หมายเหตุ่ : ค่าใชีจัายรวม ค่ํานีวณีจัากค่าใชีจัายรวมทุั้งสำิ้นีทุี่แสำดงในีแบบรายงานี กชี.1.1 หารดวยมูลี้ค่าทุรัพยสำินีสำุทุธิเฉลี้ี่ยของกองทุุนี ณี วันีทุี่ออกรายงานี (annualized)

กอังทีุ่นีรวัม สััดสัวันี (%) เก็บจริง (%) สัูงสัุด (%)

SCBSET 96.62% 0.8056% 1.0647%

* หมายเหตุ่: ไมรวมกอง Property Fund / REIT / Infrastructure Fund
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อััตราค่าธรรมเนีียมที่ี่เรียกเก็บจากสมาชิิกกอังทีุ่นี

ค่าธรรมเนีียมออกรหััส E-Provident Fund (ถ้ามี) 20 บาท / ค่รั้ง สําหัรับการขอออกรหััสใหัม

ค่าธรรมเนีียมขอค่งเงินีไว้ในีกองทุนี (ถ้ามี) 500  บาท / ปี

ค่าธรรมเนีียมขอรับเงินีเปีนีงว้ด (ถ้ามี)

- ค่รั้งแรก 500  บาท

- ค่าธรรมเนีียมรายงว้ด 100 บาท / งว้ด

ค่าธรรมเนีียมสับเปีลี่ี่ยนีนีโยบายการลี่งทุนี (ถ้ามี)
50  บาท / ค่รั้ง (กรณีีเปีลี่ี่ยนีนีโยบายเกินีปีลี่ะ 4 ค่รั้ง  หัรือตาม

ขอตกลี่ง)

ค่าธรรมเนีียม

อััตราค่าธรรมเนีียมที่ี่เรียกเก็บจากกอังทีุ่นีรายนีายจาง

ไมมี
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- ช่องทางขอรัับคำําแนะนําในการัเลืือก/เปลืี่ยน

นโยบาย/แผนการัลืงทุน

ติิดติอสอบถามไดที่ี่ ฝ่ายลููกค้าสัมพัันธ์ (SCBAM Client Relations) 

โที่ร. 0 2777 7777 กด 0 กด 6

- ช่องทางศึึกษาขอมููลืการัเปลืี่ยนนโยบาย

การัลืงทุน

สมาชิิกกองทีุ่นสามารถสับเปลูี่ยนนโยบายการลูงทีุ่นติามระยะเวลูา แลูะ

ชิองที่างการสับเปลูี่ยนนโยบายเปนไปติามที่ี่ค้ณะกรรมการกองทีุ่น

กําหนด หรือผ่านชิองที่าง PVD Online

- ช่องทางการัออมูต่อ ติิดติอสอบถามไดที่ี่ ฝ่ายลููกค้าสัมพัันธ์ (SCBAM Client Relations) 

โที่ร. 0 2777 7777 กด 0 กด 6

ขอมููลือื่นๆ
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