กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำรประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

PVD NEWS…

ฉบับที่ 4/2563

ประกาศจ้า ... คณะกรรมการการกองทุ น ส ารอง
เลี้ ยงชี พ ฯ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า การจัด ประชุ ม ใหญ่ ฯ
ประจ าปี 2562 จะมี ส มาชิ ก เข้า ร่ ว มเป็ นจ านวนมาก
มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อไรวัส COVID-19 รวมทัง้ ปฎิ บตั ิ
ตามมาตรการของรัฐบาลและตามประกาศ กลต. จึงมี มติ
เห็ น ชอบ ให้ส มาชิ ก รับ ทราบผลการด าเนิ นการ รับ รอง
งบการเงิ น และรายงานการสอบบัญ ชี ประจ าปี 2562
โดยวิ ธีการจัดส่งรายงานผลการดาเนิ นงานพร้อมใบลงมติ
ให้ก ับ สมาชิ ก แทนการประชุ ม ใหญ่ โดยจัด ส่ ง ไปทาง
หน่ วยงานต้นสังกัดและส่งทาง E-mail ของสมาชิ ก ทัง้ นี้
ขอให้หวั หน้าหน่ วยงาน แจ้งพนักงานในสังกัดที่ เป็ นสมาชิ ก
กองทุนฯ รับทราบและลงมติ รวมทัง้ ขอให้รวบรวมใบลงมติ
ส่ ง ไปยัง กองบริ ห ารกองทุ น ภายในวัน ที่ 18 พ.ค. 63
ท าง ไป รษ ณี ย์ หรื อท าง E-mail : pvdfund@pwa.co.th
หากจัด ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ จะถื อ วัน ที่ ป ระทับ ตรารับ ฝาก
ซึ่งจะต้องไม่เกินวันที่ 18 พ.ค. 63 นะจ๊าาาาาาา.....

เมื่ อสถานที่ ประกอบการหลายแห่ ง ปิ ดท าการ
พนักงาน ลู กจ้างก็ตอ้ งว่างงานในช่วงนี้ ส่วนเจ้าของ
เอง ก็ไม่มีรายได้ เงิ น หาย ก าไรหด มัน ช่างดู เป็ น
สถานการณ์ท่ ีโหดร้าย เราต้องรอด! วิ ธี เอาตัว รอด
ทางการเงินเมื่อรายได้หดตัวในช่วง โควิด-19

กองทุนสารองเลี้ยงชีพคือ การออมเพื่ อการลงทุนในระยะยาว...ไม่ใ ช่การเก็ง กาไร
ผลตอบแทนเดือนเมษายน 2563
นโยบาย
ผลตอบแทน
ผลตอบแทนตามนโยบาย
ตัวชี้วัดอ้างอิง (Benchmark)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 30 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 31 ธ.ค. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 31 ส.ค. 60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 1 ม.ค. 58
รูปแบบการลงทุนที่ 1
รูปแบบการลงทุนที่ 2
รูปแบบการลงทุนที่ 3
รูปแบบการลงทุนที่ 4
รูปแบบการลงทุนที่ 5
รูปแบบการลงทุนที่ 6
ผลตอบแทน
รูปแบบการลงทุนที่ 7
รูปแบบการลงทุนที่ 8 (เลือกลงทุนด้วยตนเอง : DIY)
ตราสารหนี้ 65%: ตราสารทุน 35%
ตราสารหนี้ 60%: ตราสารทุน 40%
ตราสารหนี้ 55%: ตราสารทุน 45%
ตราสารหนี้ 50%: ตราสารทุน 50%

1 ม.ค. – 30 เม.ย. 63
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
0.66%
-16.52%
1.30%
-15.81%
23.2175
20.3609
23.0648
24.3910
21.5920
23.4117
20.0922
20.0922
0.66%
-0.20%
-1.06%
-1.92%
-2.77%
-3.63%
1 ม.ค. – 30 เม.ย. 63
-4.49%

1 ม.ค. 58 – 30 เม.ย. 63
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
15.55%
1.34%
12.06%
4.08%

15.55%
14.84%
14.13%
13.42%
12.71%
12.00%
1 ก.ย. 60 – 30 เม.ย. 63
1.36%

-5.35%
-6.21%
-7.07%
-7.93%

0.33%
-0.70%
-1.72%
-2.75%

5 อันดับแรกตราสารหนี้ที่ลงทุนสูงสุด

5 อันดับแรกตราสารทุนที่ลงทุนสูงสุด

1.พันธบัตรรัฐบาล
2.พันธบัตร ธปท.
3.เงินฝากประจา GHB
4.หุ้นกู้ BJC
5.หุ้นกู้ TBEV

1.CPALL
2.PTT
3.ADVANC
4.AOT
5.BDMS

27.98%
11.01%
8.53%
5.04%
4.27%

ผู้จัดทา : งานกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองบริหารกองทุน

โทร. 0 2551 8916, 8935

7.43%
7.40%
6.54%
5.99%
3.49%

https://welfare-fund.pwa.co.th/_intranet/pvdpwa.html

