
ข้อมูลส ำคัญในกำรเลอืกนโยบำยกำรลงทนุ (ส ำหรับสมำชกิ)

บลจ. เอบีซี จ ำกัด

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

นโยบำยตรำสำรทุนในประเทศลงทนุในอะไร

นโยบำยนี้เหมำะกับใคร

สมำชิกต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ

ผลประกอบกำรกองทุน

ค่ำธรรมเนียม

ข้อมูลอื่นๆ

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ บริษัท กขค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบำยตรำสำรทุนในประเทศ

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ท ำไมต้องลงทุนในกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม : 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอบีซี จ ากัด 
โทรศัพท์: 0-2555-5555 Website: www.abcasset.com

(ตัวอย่าง) (เอกสารแนบ 3)
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ท ำไมต้องลงทุนในกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

เงินสะสมที่หักจากเงินเดือนลูกจ้างเข้ากองทุนลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 
500,000 บาทต่อปี (รวมเงินออมเพื่อการเกษียณประเภทอื่น ๆ ตามที่
กรมสรรพากรก าหนด) นอกจากนี้ เงินที่ได้รับจากกองทุนจะได้รับยกเว้น
ภาษีทั้งจ านวนเมื่อเกษียณอายุ (ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด)

สมำชิกควรศึกษำข้อมูลอย่ำงละเอียด :
 ข้อบังคับกองทุน เช่น อัตรำเงินสะสมสูงสุดที่สำมำรถออมได้ อัตรำเงินสมทบ

ที่นำยจ้ำงจ่ำยให้ เงื่อนไขกำรรับเงินออกจำกกองทุน
 นโยบำยกำรลงทุน เช่น ประเภททรัพย์สิน สัดส่วนกำรลงทุน ควำมเสี่ยง 

นอกจำกนี้ ก่อนกำรเลือกนโยบำยกำรลงทุน สมำชิกต้องพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ 
ได้แก่ ระยะเวลำในกำรลงทุน ผลตอบแทนที่คำดหวัง ควำมเสี่ยงที่
สำมำรถยอมรับได้ และกำรลงทุนอื่นที่มีหรือข้อจ ำกัดอื่น ๆ ด้ำนกำรลงทุน

ปรึกษำกำรเลือกนโยบำยกำรลงทุนได้ที่ 0-2555-5556

ออมให้มำกขึ้น ออมให้นำนขึ้น ออมให้เป็น

เงินสะสม เงินสมทบ บลจ. น ำไปลงทุน ผลตอบแทน

มีเงินใช้หลังเกษียณ

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินออมให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้
หลังเกษียณ โดยเงินกองทุนมาจากลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่ง (เงินสะสม) และ
นายจ้างจ่ายให้อีกส่วนหนึ่ง (เงินสมทบ) โดยทั้ง 2 ฝ่ายสามารถเลือกจ่ายได้
ตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับกองทุน (แต่ไม่เกิน 2-15% ของเงินเดือน)
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นโยบำยตรำสำรทุนในประเทศลงทุนในอะไร?

 ลงทุนในหุ้นไทย 100% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้น SET50 
แต่อาจลงทุนในหุ้นขนาดเล็กบ้างถ้ามีจังหวะท าก าไร

 กลยุทธ์ในการลงทุนเป็นแบบ active มุ่งเน้นผลตอบแทนที่สูงกว่า
ดัชนีชี้วัด (SET50 TRI)

นโยบำยนี้เหมำะกับใคร?

 สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้และ
สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุนได้ ซึ่งอาจปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้

นโยบายนีไ้ม่เหมำะกับใคร

 ไม่เหมำะกับสมาชิกที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอนหรือ                     
รักษาเงินต้นให้อยู่ครบและมีระยะเวลาในการลงทุนเหลือน้อย เช่น ใกล้เกษียณ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

 นโยบายนี้ลงทุนในหุ้น มูลค่าของหุ้นที่กองทุนลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ออก
หลักทรัพย์ และอาจขาดทุนได้

ต่ ำ สูง

1 8
72

3 4 5 6

เสียงต่ ำ

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ ำ

เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมำก

โอกำสขำดทุนเงินต้น

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)

สูง
ค่าความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ (standard 
deviation : SD)

ต่ ำ

general large cap mid/small sector
สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน
ต่ ำ

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจกำรลงทุนของนโยบำยและควำมเสี่ยง
 สอบถำมบริษัทจัดกำรหรือกรรมกำรกองทุน                        

อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของนโยบำยดีพอ

กำรผันผวนของรำคำหลักทรัพย์

ลักษณะหุ้นที่เน้นลงทุน

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

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

1. หุ้น บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 15

2. หุ้น ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 10

3. หุ้น ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 10

4. หุ้น ธ.กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 5

5. หุ้น บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) 5

หมายเหตุ : % NAV

ธุรกิจกำรเงิน
30%

เกษตรและอุตสำหกรรม
อำหำร 25%

อสังหำริมทรัพย์และ
ก่อสร้ำง 20%

เทคโนโลยี
15%

ทรัพยำกร
10%

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนของกองทุนได้ที่ 0-2555-5557

หุ้นไทย 100%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย.59 ท้ังนี้ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี
www.abcasset.com
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ผลประกอบกำรกองทุน

* ผลประกอบการในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลประกอบการในอนาคต *

หำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลประกอบกำรของกองทุน สอบถำมได้ที่ 0-2555-5557

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลผลตอบแทนของนโยบายตราสารทุนในประเทศค านวณเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี 
2. ดัชนีชี้วัดใช้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อประเมินฝีมือการบริหารจัดการ

ลงทุนของผู้จัดการกองทุน โดยสอดคล้องกับประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน เช่น ใช้ SET TRI 
เป็นตัวชี้วัดของตราสารทุน  

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

2%

7%
9%

15%

18%

4%
5%

8%

12%

15%

ผลตอบแทน ดัชนีชี้วัด 

1 ปีย้อนหลัง 3 ปีย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่เร่ิมนโยบาย
การลงทุน
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ค่ำธรรมเนียม

อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกสมำชิก
ค่าธรรมเนียมออกรหัส E-Provident Fund 
(ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป) (ถ้าม)ี 

XXX บาท 

ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทุน (ถ้ามี) 500 บาท/ปี
ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด (ถ้าม)ี
- ครั้งแรก
- ค่าธรรมเนียมรายงวด

500 บาท
100 บาท/งวด

ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนนโยบายการลงทุน -

อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(เฉพาะนโยบายตราสารทุนในประเทศ) 

X% ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก* 
(รวมทุกนโยบาย)

Y บาท/คน/เดือน

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
(รวมทุกนโยบาย)

Z% ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ลงทุนในกองทุนรวมและคิดค่าธรรมเนียม)

กองทุนรวมตราสารทุน ABC
XX% ต่อปีของ NAV

ค่าใช้จ่ายอื่น ตามท่ีจ่ายจริง

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ของกองทุนได้ที่ 0-2555-5556

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีสมาชิกจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปี 2559 รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน

ควำมถี่ท่ีสมำชิกสำมำรถเปลี่ยนนโยบำยได้ : เดือนละ 1 ครั้ง 
วันที่ บลจ. ท ำรำยกำร : วันท ำกำรถัดไปหลังจำกวันที่สมำชิกยื่นขอเปลี่ยน
ช่องทำงในกำรยื่นขอเปลี่ยน : www.abcasset.com

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรลงทุน

ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอบีซี จ ำกัด
ที่อยู่ 555/55 ชั้น 5 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :0-2555-5555
Website: www.abcasset.com

รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน บลจ. ABC
1. นำย ข วันที่เริ่มบริหำรนโยบำยนี้ 24 พ.ย. 52

รำยช่ือผู้ให้บริกำรอ่ืน ๆ 1. นำยทะเบียนสมำชิก : บลจ. ABC
2. ผู้รับฝำกทรัพย์สิน    : ธนำคำร DF
3. ผู้สอบบัญชี : บ. ฉฉ

ช่องทำงในกำรออมต่อ :
เมื่อเกษียณหรือออกจำกงำน สมำชิกควรหำช่องทำงในกำรออมต่อ ให้เงินออก
ดอกออกผล ไม่หมดในระยะเวลำอันรวดเร็ว       ไม่พอใช้หลังเกษียณ
 ยังไม่จ ำเป็นต้องใช้เงิน ออมต่อ --> ได้ดอกผลจำกกำรลงทุน

o คงเงินไว้ในกอง PVD เดิม
o โอนไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF for PVD

 จ ำเป็นต้องใช้เงิน ทยอยรับเงินออก เงินที่ยังไม่ใช้ออมต่อ
o ขอรับเงินเป็นงวดจากกอง PVD (กรณีเกษียณหรือออกจากงานเมื่ออายุ ≥ 55 ปี)
o โอนเงินไปกองทุนรวมที่ส่งค าสั่งขายหน่วยฯ เพื่อรับเงินเป็นรายงวดได้

ปรึกษำช่องทำงกำรออมต่อได้ที่ 0-2555-5556

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน วันที่จัดตั้งกองทุน :             
จ ำนวนนโยบำยกำรลงทุนที่เปิดให้สมำชิกเลือก :
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