
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูกองทนุของแบบประกนัชวีติชนดิมสีว่นรว่มในเงนิปนัผล 

(กองทุนฯ) (PAR Fund Information) 
ขอ้มลูสิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2565 

เป้าหมาย 
 

กองทนุของแบบประกันชวีติชนดิมสีว่นร่วมในเงนิปันผล (กองทนุฯ) มเีป้าหมายจัดสรรเงนิลงทุนในสนิทรัพยท์ีห่ลากหลาย ทัง้ตรา

สารหน้ี และตราสารทนุ โดยแสวงหาสนิทรัพยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนทีม่ั่นคง และสม ่าเสมอในระยะยาว รวมทัง้บรหิารความเสีย่งให ้

อยูใ่นระดับต ่า กองทนุฯ คัดเลอืกสนิทรัพยด์ว้ยปัจจัยพืน้ฐานรายหลกัทรัพย ์และภาพรวมเศรษฐกจิ กองทนุฯ ลงทนุในพันธบัตร

รัฐบาลในประเทศประมาณรอ้ยละ 40+/- ตราสารหน้ีเอกชนประมาณรอ้ยละ 40+/- และตราสารทุนประมาณรอ้ยละ 20+/- ทัง้น้ี 

สดัสว่นลงทนุจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม และสภาวะตลาด 

กลยทุธ ์

Global Expertise 
บรหิารโดยผูเ้ชีย่วชาญระดบัโลก 

 

บรหิารโดย บมจ. พรูเด็นเชยีล

ประกันชวีติ (ประเทศไทย) ร่วมกับ 
บรษัิท Eastspring Investments 

ซึง่เป็นบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการ
กองทนุฯ ในกลุม่บรษัิทพรูเด็นเชยีล 

บรษัิท Eastspring Investments มี

สนิทรัพยภ์ายใตก้ารจัดการมลูคา่ 
2.22 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐ และมี

ประสบการณ์บรหิารกวา่ 25 ปี 
 

Asset quality 
สนิทรพัยค์ุณภาพด ี

 

ลงทนุในพันธบัตรรัฐบาล   

ตราสารหนี้ทีไ่ดร้ับการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืในระดับทีไ่ดร้ับการ

ยอมรับว่าสามารถลงทนุได ้
(Investment Grade) รวมทัง้ 

ตราสารทนุในประเทศและในกลุม่

ประเทศพัฒนาแลว้ คัดเลอืกบรษัิท
ชัน้น าทีโ่ดดเดน่ จากการวเิคราะห์

เชงิลกึ และการหาหลักทรัพยท์ีม่ี
ราคาน่าสนใจทีส่ดุ 

 

Long term focus 
มุง่เนน้ผลตอบแทนระยะยาว 

 

กองทนุฯ มกีลยุทธก์ารลงทนุใน

หลักทรัพยร์ะยะยาว เชน่ 
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ10 ปีขึน้ไป

รวมทัง้ตราสารทนุใน
ปัจจัยพืน้ฐานทีม่คีวามมั่นคง เพือ่

สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว 

และสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค์
ของผลติภัณฑป์ระกันชวีติสะสม
ทรัพยช์นดิมสีว่นร่วมในเงนิปันผล 

Diversification 
จดัพอรต์เพือ่บรหิารความเสีย่ง 

 
จัดสรรลงทนุในสนิทรัพยท์ีม่ ี

คณุภาพดหีลากหลายประเภท  
และกระจายท่ัวโลก เพือ่บรหิาร

ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับต ่า 
หลักทรัพยต์า่งประเทศ

ประกอบดว้ย พันธบัตรรัฐบาล 

และตราสารหนี้เอกชนในเอเชยี
และสหรัฐฯ 

 

สดัสว่นลงทนุ 
80% ตราสารหนี ้ 
20% ตราสารทนุ 

15% 

ตา่งประเทศ  

85% 

ในประเทศ 

 

สดัสว่นตาม
ภมูภิาค 

พนัธบตัร

รฐับาล 

 

40% 

ตราสารหนี้
เอกชน 

 

20% 

ตราสารทนุ 

40% 

20% 

ในประเทศ (AA- และสงูกวา่) 

5% 

ในประเทศ (A- ถงึ A+) 

 15% 

ตา่งประเทศ (BBB- และสงูกว่า) 

สดัสว่นของ 

ตราสารหนีเ้อกชน 

สดัสว่นสนิทรพัย ์รวมท ัง้สดัสว่นภมูภิาคและตราสารหนีท้ ี่

ลงทนุจรงิอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มมุมอง 
แนวโนม้อัตราเงนิเฟ้อของไทยยังคงปรับตัวสงูขึน้ และธนาคารแหง่ประเทศไทยจะปรับอัตราดอกเบีย้นโยบายอย่างคอ่ยเป็น

ค่อยไป อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงนิไดค้าดการณ์การปรับตัวขึน้ของอัตราดอกเบี้ย ท าใหผ้ลกระทบต่อราคาพันธบัตรจะ

คอ่นขา้งจ ากัด สว่นคา่เงนิบาทน่าจะเคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบ และอาจจะแข็งคา่ขึน้เล็กนอ้ยจากปัจจัยพืน้ฐานของประเทศไทย 

เชน่ การฟ้ืนตัวของนักทอ่งเทีย่วอยา่งแข็งแกร่งในชว่งปลายปี ซึง่จะชว่ยสนับสนุนการฟ้ืนตัวดา้นการบรโิภค และตลาดหุน้ได ้

แตค่วามเสีย่งปัจจัยเชงิลบยังคงอยูจ่ากเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัวลง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ภาคการสง่ออกของไทย ในระยะยาว

กลยุทธข์องกองทุนฯ ทีเ่นน้การลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสนิทรัพยห์ลักจะช่วยในการสรา้งผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาว 

ทัง้น้ี กองทุนฯ ยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิม่เตมิในตลาดทั่วโลก และยังคงมุ่งเนน้ปัจจัยพื้นฐาน และการ

คัดเลอืกสนิทรัพยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่อยูเ่สมอ 

ผลการด าเนนิงานเฉลีย่ตอ่ปี 
 

ผลการด าเนนิงานเฉลีย่ 3 ปีทีผ่่านมาเป็นลบเน่ืองจากการปรับตัวสงูขึน้ของอัตราดอกเบีย้ทั่วโลกในปี 2565 ซึง่ท าใหร้าคา

ตราสารหน้ีลดลง อกีทัง้ สนิทรัพยส์ว่นใหญข่องกองทุนฯ เป็นตราสารหน้ีระยะยาวท าใหผ้ลตอบตอบแทนโดยเฉพาะในชว่ง 

3 ปียอ้นหลังต ่ากวา่ดัชนีอา้งองิ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในระยะยาว กองทนุฯ เนน้การถอืครองตราสารหน้ีจนครบก าหนด ซึง่จะท า

ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนโดยเฉลีย่ใกลเ้คยีงกับผลตอบแทนตัง้แต่จัดตัง้กองทุนฯ ได ้ขณะทีผ่ลตอบแทนในสว่นตราสารทุนของ

กองทนุฯ ยังคงเตบิโต และสงูกวา่ดัชนีอา้งองิในปี 2565 นอกจากนี้ จากการทีก่องทนุฯ มกีลยุทธก์ารลงทนุในสนิทรัพยท์ีม่ี

คุณภาพดแีละเนน้ผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาวท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนฯ ในช่วง 5 ปียอ้นหลัง และตัง้แต่จัดตัง้

กองทนุยังเป็นบวก และสงูกวา่ดัชนีอา้งองิ 

◼ ดัชนีอา้งองิ: 80% Thai Government Bond 7-10Y Net Total Return Index + 20% SET Index  
◼ ดัชนีอา้งองิไมใ่ชเ่กณฑม์าตรฐานในการวัดผลการด าเนนิงาน และอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามลักษณะของผลติภัณฑแ์ละสภาวะตลาด 
◼ ผลการด าเนนิงานเป็นการเฉลีย่รายปี  
◼ การมสี่วนร่วมในผลตอบแทนของกองทุนฯ ค านวณตามปีปฏทินิและค านวณจากการลงทุน ณ วันเริม่ตน้ของรอบระยะเวลา

ลงทนุ 
◼ ผลตอบแทนที่ไดรั้บจรงิตามกรมธรรมจ์ะแตกต่างจากผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนฯ ทีแ่สดงขา้งตน้น้ี เน่ืองจากเบีย้

ประกันภัยทีไ่ดรั้บช าระของผลติภัณฑป์ระกันชวีติชนดิมสีว่นร่วมในเงนิปันผลจะน ามาทยอยลงทุนในกองทุนฯ น้ี เงนิปันผลจะ
มกีารปรับคา่เพือ่ลดความผันผวนของผลตอบแทนกองทนุฯ 

◼ ผลตอบแทนทีแ่สดงเป็นผลตอบแทนหลังหักคา่ใชจ่้ายการลงทนุ 
◼ ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการด าเนนิงานในอนาคต  

 

ผลตอบแทนพนัฐบตัรรฐับาลไทยอาย ุ10 ปี   ดชันตีลาดหลกัทรพัยไ์ทย (SET Index) 

 
 

ความเห็น ประมาณการและการคาดการณ์ มไิดเ้ป็นเครือ่งชีวั้ดผลตอบแทน หรอืโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนในอนาคต 

แหลง่ทีม่า: ThaiBMA, Bloomberg ขอ้มลูระหว่าง ก.ค. 2556 ถงึ ม.ิย. 2565 

 

กองทนุฯ          ดชันอีา้งองิ 

3 ปียอ้นหลงั 

(ก.ค.62 - ม.ิย.65) 

5 ปียอ้นหลงั  

(ก.ค.60 - ม.ิย.65) 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

 (ม.ีค.56 - ม.ิย.65) 

-0.76%

1.75%

2.97%

-0.23%

1.59%

2.93%


