กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำรประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
PVDNEWS…

ฉบับที่5/2565

เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 31 พฤษภาคม 2565
กองทุน สารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ได้มีก ารประชุม
สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2564 เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงาน และรับทราบงบการเงินปี 2564
รวมทั้งแผนกลยุทธ์การลงทุนปี 2565 ในครั้งนี้
มีการสุ่มผูเ้ ข้าร่วมประชุมมอบของรางวัลที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก บลจ. เอ็มเอฟซี และ ยูโอบี ให้แก่
สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุมอย่างมากมาย
สาหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ส าม าร ถ รั บชม ย้ อ นห ลั ง ผ่ าน ทา ง Facebook
“กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประปาส่ วนภูมิภาค”
รวมถึงรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ที่จ ะจัดส่ งไปทางไปรษณี ย์ ให้แก่หน่วยงานส่ ว น
ภูมภิ าค
ทั้ง นี้ ก องทุน ขอขอบคุณ สมาชิ ก ทุก ท่ า นที่
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกองทุน เสมอมา แล้วปี หน้า
เรามาพบกันใหม่นะจ๊ะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ กำรออมเพื่อกำรลงทุนในระยะยำว...ไม่ใช่กำรเก็งกำไร
ผลตอบแทนประจำเดือนพฤษภำคม 2565
นโยบำย
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
อสังหำริมทรัพย์
สินค้ำโภคภัณฑ์
รวม
- เปลี่ยนแปลงอัตรำเงินสะสม
และรูปแบบกำรลงทุน
- ดูผลตอบแทนรำยรูปแบบ

www.mfcfund.com

ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
(บำท)
(บำท)
4,730,552,851.98
23.5393
1,165,341,172.89
25.2869
4,602,191.82
9.4767
127,579,955.93
8.8056
18,203,718.30
9.3524
38,692,523.55
10.1860
6,084,972,414.47
22.7240
FACEBOOK
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำรประปำส่วนภูมิภำค

อัตรำผลตอบแทน
(1 ม.ค. – 31 พ.ค. 65)
-0.46%
1.54%
-4.36%
-14.64%
-7.22%
1.06%

LINE OPENCHAT
กองทุนสำรองเลี้ยชีพ
กำรประปำส่วนภูมิภำค

สำหรับพี่ๆ สมำชิกกองทุนฯ ที่จำรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไม่ได้ ให้ใช้อีเมล กปภ. ของตนเอง
ขอรหัสใหม่ไปยัง atchara_c@mfcfund.com หรือติดต่อ 02-649-2038
ผู้จัดทำ : งำนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองบริหำรกองทุนโทร. 0 2551 8916, 8935-6

26.82%
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ผลตอบแทนทุกนโยบายการลงทุน ตัง้ แต่ วันที่1 มกราคม– 31 พฤษภาคม 2565
15.00%
10.00%
ตราสารทุน (E) 1.54%
5.00%
สินค้าโภคภัณฑ์ (C) 1.06%
0.00%

ตราสารหนี(้ F) -0.46%

-5.00%

ตราสารหนี้ ตปท.(GF) -4.36%

-10.00%

อสังหาริมทรัพย์ (P) -7.22%

-15.00%

ตราสารทุน ตปท.(GE) -14.64%

-20.00%

ผลตอบแทนนโยบายตราสารหนี ้ และตราสารทุน ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
15.00%
10.00%
ตราสารทุน (E) 5.92%

5.00%

สินค้าโภคภัณฑ์ (C) 1.86%
0.00%
ตราสารหนี(้ F) -0.27%
-5.00%
ตราสารหนี้ ตปท.(GF) -5.23%
-10.00%

อสังหาริมทรัพย์ (P) -6.48%

-15.00%
ตราสารทุน ตปท.(GE) -11.94%
-20.00%

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ตราสารหนี้ (F)
1.พันธบัตรรัฐบาล
2.พันธบัตร ธปท.
3.เงินฝากประจา GHB
4.หุ้นกู้ TBEV
5.หุ้นกู้ CPALL
ตราสารหนี้ต่างประเทศ (GF)
1.KT-BOND
2.MCBOND

ตราสารทุน (E)
35.57%
10.92%
7.29%
6.06%
4.33%

1.PTT
2.AOT
3.PTTEP
4.CPALL
5.GULF
อสังหาริมทรัพย์ (P)
45.00% 1.KT-PIF-A
42.47% 2.MPDIVPVD
3.KT-PROPERTY
4.IREITPVD

6.10%
5.71%
4.71%
4.29%
4.24%

ตราสารทุนต่างประเทศ (GE)
1.KT-GEQ-A
2.MGAPVD
3.M-EDGE

สินค้าโภคภัณฑ์ (C)
25.28% 1.I-GOLD
24.35% 2.KT-GOLD
23.33%
22.31%

ผู้จัดทา : งานกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองบริหารกองทุนโทร. 0 2551 8916, 8935-6

48.49%
31.48%
11.65%

48.89%
46.98%

