กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำรประปำส่วนภูมิภำค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

PVDNEWS…

ฉบับที่ 7/2565

ประกาศจ้า ... ตามมติค ณะกรรมการกองทุน
เห็นชอบให้ดาเนินการแก้ไขข้อบังคับกองทุน สมาชิก
กองทุน มี สิ ท ธิ เ ปลี่ ย นแปลงนโยบายการลงทุน
จาก 6 ครั้ ง เป็ น 12 ครั้ ง โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
15 กรกฎาคม 2565 ที่ ผ่ า นมา สมาชิ ก กองทุน
สามารถเปลี่ ย นแปลงที่ นโยบายการลงทุ น ได้ ที่
https://pvd.mfcfund.com/ หรือสแกน QR CODE

สมาชิกไม่ควรเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยเกินไป เพราะ
จะทาให้เสียโอกาสการลงทุนหรือตัดสินใจผิดพลาดได้

สมาชิกกองทุนสามารถขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
ภายในวั น ที่ 6 – 31 ของทุก เดื อ น จะมี ผ ลในเดื อ น
ถั ด ไป โดยสามารถเปลี่ ย นอั ต ราเงิ น สะสมที่ ร ะบบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund system) ที่

https://intranet.pwa.co.th/provident-fund/
หรือแสกน QR CODE

แล้วอย่าลืมมาเพิ่มอัตราเงินสะสมกันเยอะๆ น้าาา...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ กำรออมเพื่อกำรลงทุนในระยะยำว...ไม่ใช่กำรเก็งกำไร
ผลตอบแทนประจำเดือนกรกฎำคม 2565
นโยบำย
ตรำสำรหนี้
%ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
อสังหำริมทรัพย์
สินค้ำโภคภัณฑ์
รวม
- เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรลงทุน
- ดูผลตอบแทนรำยรูปแบบ

www.mfcfund.com

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย (บำท)
23.5698
24.0226
9.4053
8.3728
9.0894
9.6119
22.4828

อัตรำผลตอบแทน
(1 ก.ค. – 31 ก.ค. 65)
0.23%
-0.13%
0.66%
2.19%
1.41%
-4.18%

FACEBOOK
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำรประปำส่วนภูมิภำค

อัตรำผลตอบแทน
อัตรำผลตอบแทน
(1 ม.ค. – 31 ก.ค. 65) (1 ต.ค. 64 – 31 ก.ค. 65)
-0.33%
-0.14%
-3.54%
0.63%
-5.08%
-5.95%
-18.84%
-16.27%
-9.83%
-9.11%
-4.64%
-3.88%

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 กรกฎาคม 2565
15.00%
10.00%

ตราสารหนี(้ F) -0.33%

5.00%

ตราสารทุน (E) -3.54%

0.00%

สินค้าโภคภัณฑ์ (C) -4.64%

-5.00%

ตราสารหนี้ ตปท.(GF) -5.08%

-10.00%

อสังหาริมทรัพย์ (P) -9.83%

-15.00%
ตราสารทุน ตปท.(GE) -18.84%
-20.00%
-25.00%

ผลตอบแทนนโยบายตราสารหนี ้ และตราสารทุน ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565
15.00%

10.00%

ตราสารทุน (E) 0.63%

5.00%

ตราสารหนี(้ F) -0.14%

0.00%

สินค้าโภคภัณฑ์ (C) -3.88%

-5.00%

ตราสารหนี้ ตปท.(GF) -5.95%

-10.00%

อสังหาริมทรัพย์ (P) -9.11%

-15.00%
ตราสารทุน ตปท.(GE) -18.84%

-20.00%
-25.00%

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
3.I-SMART

ตราสารทุน (E)
33.12%
10.59%
10.17%
5.91%
3.49%

1.PTT
2.AOT
3.CPALL
4.GULF
5.ADVANC
อสังหาริมทรัพย์ (P)
46.33% 1.KT-PIF-A
41.42% 2.KT-PROPERTY
1.04% 3.MPDIVPVD
4.IREITPVD

5.73%
4.74%
4.14%
3.15%
3.08%

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

สินค้าโภคภัณฑ์ (C)
25.00% 1.I-GOLD
24.20% 2.KT-GOLD
22.97%
22.34%

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

38.64%
37.08%
8.96%
7.23%
48.64%
47.22%

