
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูกองทนุประกนัชวีติแบบมสีว่นรว่มในเงนิปนัผล(กองทุนฯ) 

(PAR Fund Information) 
ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2563 

กองทนุประกันชวีติแบบมสีว่นร่วมในเงนิปันผล(กองทนุฯ) มเีป้าหมายจัดสรรเงนิลงทนุในสนิทรัพยท์ีห่ลากหลายทัง้ตราสารหน้ี 

และตราสารทนุ โดยแสวงหาสนิทรัพยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนทีม่ั่นคง และสม ่าเสมอในระยะยาว รวมทัง้บรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่น

ระดับต า่ กองทนุฯคดัเลอืกสนิทรัพยด์ว้ยปัจจัยพืน้ฐานรายหลักทรัพย ์และภาพรวมเศรษฐกจิ กองทนุฯลงทนุในพนัธบัตรรัฐบาล

ในประเทศประมาณรอ้ยละ 40+/- ตราสารหน้ีเอกชนประมาณรอ้ยละ 40+/- และตราสารทนุประมาณรอ้ยละ 20+/-  

ทัง้น้ีสดัสว่นลงทนุจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและสภาวะตลาด 

เป้าหมาย 

Asset quality 
สนิทรพัยค์ุณภาพด ี

Diversification 
จดัพอรต์เพือ่บรหิารความเสีย่ง 

Long term focus 
มุง่เนน้ผลตอบแทนระยะยาว 

Global Expertise 
บรหิารโดยผูเ้ชีย่วชาญระดบัโลก 

ลงทนุในพันธบัตรรัฐบาล   
ตราสารหนี้อันดับความน่าเชือ่ถอื

ลงทนุได ้(Investment Grade) 

รวมทัง้  ตราสารทนุในประเทศ  
และในกลุม่ประเทศพัฒนาแลว้ 

คัดเลอืกบรษัิทชัน้น าทีโ่ดดเดน่ 
จากการวเิคราะหเ์ชงิลกึ และการหา

หลักทรัพยท์ีม่รีาคาน่าสนใจทีส่ดุ 

บรหิารโดย บรษัิทพรูเด็นเชยีล

ประกันชวีติ (ประเทศไทย) ร่วมกับ 
บรษัิทEastspring Investments 

ซึง่เป็นบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการ

กองทนุฯ ในกลุม่บรษัิทพรูเด็นเชยีล 
บรษัิทEastspring Investments มี

สนิทรัพยภ์ายใตก้ารจัดการมลูคา่ 
2.48 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐ และมี
ประสบการณ์บรหิารกวา่ 25 ปี 

กองทนุฯลงทนุในหลักทรัพย ์
ระยะยาว เชน่ พันธบัตรรัฐบาล

อาย ุ10 ปีขึน้ไป รวมทัง้ตราสาร

ทนุปัจจัยพืน้ฐานด ีเพือ่สรา้ง
ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว และ

สอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคข์อง
ผลติภัณฑป์ระกันชวีติแบบมสีว่น

ร่วมในเงนิปันผลทีเ่ป็นเครือ่งมอื

ชว่ยสรา้งความมั่นคงทางการเงนิ 

จัดสรรลงทนุในสนิทรัพย ์

คณุภาพดหีลากหลายประเภท  

และกระจายท่ัวโลก เพือ่บรหิาร
ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับต ่า 

หลักทรัพยต์า่งประเทศ
ประกอบดว้ย พันธบัตรรัฐบาล 

และตราสารหนี้เอกชนในเอเชยี

และสหรัฐฯ 

กลยทุธ ์

สดัสว่นลงทนุ 

80% ตราสารหนี ้ 
20% ตราสารทนุ 

 

พนัธบตัร

รฐับาล/

รฐัวสิาหกจิ 

40% 

ตราสารหนี้
เอกชน 

20% 

ตราสารทนุ 

40% 

ตา่งประเทศ 
15%  

ในประเทศ 
85%  

สดัสว่นตาม
ภมูภิาค 

สดัสว่นสนิทรพัย ์รวมท ัง้สดัสว่นภมูภิาคและตราสารหนีท้ ี่

ลงทนุจรงิอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

 

20% 
ในประเทศ (AA- และสงูกวา่) 

5% 
ในประเทศ (A- ถงึ A+) 

15% 
ตา่งประเทศ (BBB- และสงูกว่า) 

สดัสว่นของ 

ตราสารหนีเ้อกชน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มมุมอง 

 ส าหรับในชว่ง 1-2 ปีขา้งหนา้ แนวโนม้ผลตอบแทนในตราสารหน้ีและตราสารทนุยังคงมคีวามผันผวนสงูจากสถานการณ์ 

COVID อัตราดอกเบีย้มแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้จากการคาดการณ์วา่เศรษฐกจิโลกน่าจะฟ้ืนตัวได ้ประกอบกบันโยบายทางการ

คลังของสหรัฐฯ ทีก่ระตุน้เศรษฐกจิตอ่เน่ือง ทัง้น้ี อตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้อาจสง่ผลเชงิลบตอ่ผลตอบแทนในตราสารหน้ีไดใ้น

ระยะสัน้ เน่ืองจากราคาตราสารหน้ีจะปรับลดลงเมือ่อตัราดอกเบีย้ปรับเพิม่ขึน้ 

ในระยะยาว กองทนุฯยังคงคาดหวังวา่จะสามารถสรา้งผลตอบแทนไดส้อดคลอ้งกับผลติภัณฑท์ีมุ่ง่เนน้การออมในระยะยาว   

ตราสารหน้ียังคงเป็นสนิทรัพยห์ลักในการสรา้งผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาว ในขณะทีต่ราสารทนุจะชว่ยเสรมิผลตอบแทน

เมือ่ลงทนุระยะยาวผา่นรอบวัฎจักรเศรษฐกจิ ดอกเบีย้ทีส่งูขึน้อาจเป็นแรงกดดันตอ่ผลตอบแทนไดใ้นระยะสัน้ ทวา่จะเป็น

ปัจจัยบวกตอ่กองทนุฯในระยะยาว เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีจะคอ่ยๆ ปรับตวัเพิม่ขึน้ตามอัตรา

ดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ในระยะยาว อยา่งไรก็ด ีอตัราดอกเบีย้อาจเผชญิแรงกดดันใหอ้ยูใ่นระดับต ่านานกวา่ทีค่าดได ้ดว้ยโครงสรา้ง

ประชากรสงูวัย และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทัง้น้ี กองทนุฯมนีโยบายแสวงหาโอกาสการลงทนุเพิม่เตมิในตลาดทั่วโลก 

และยังคงมุง่เนน้ปัจจัยพืน้ฐาน และการคัดเลอืกสนิทรัพยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่และสอดคลอ้งกับความเสีย่งอยูเ่สมอ 

ผลตอบแทนพนัฐบตัรรฐับาลไทยอาย ุ10 ปี 
 

ดชันตีลาดหลกัทรพัยไ์ทย (SET Index) 
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ความเห็น ประมาณการและการคาดการณ์ มไิดเ้ป็นเครือ่งชีวั้ดผลตอบแทน หรอืโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนในอนาคต 

แหลง่ทีม่า: ThaiBMA, Bloomberg ขอ้มลูระหว่าง 1 ม.ค. 2556 ถงึ 28 ก.พ. 2564 

กองทนุฯ       ดชันอีา้งองิ 

3Y 5Y S.I.

3.95% 
5.16% 4.60% 

3.63% 3.87% 3.04% 

3 ปียอ้นหลงั 

(ม.ค.61 - ธ.ค.63) 

5 ปียอ้นหลงั 

(ม.ค.59 - ธ.ค.63) 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

(ม.ีค.56 - ธ.ค.63) 

 

ผลการด าเนนิงานเฉลีย่ตอ่ปี 
 
ผลตอบแทนเฉลีย่ 3 ปีไดรั้บผลกระทบเชงิลบจากวกิฤต COVID ปี 2563 สนิทรัพยใ์นประเทศกระทบจากปัจจัยลบหลายดา้น 

ความกังวลทางเศรษฐกจิ ราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีล่ดลง การเพิม่ขึน้ของสนิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดใ้นสถาบันการเงนิ  

และผลกระทบในธรุกจิทอ่งเทีย่ว อยา่งไรกต็ามตราสารหน้ีตา่งประเทศใหผ้ลตอบแทนทีด่หีลังธนาคารกลางสหรัฐฯลดอัตรา

ดอกเบีย้นโยบาย และสภาสหรัฐฯผา่นแผนกระตุน้เศรษฐกจิ 

สว่นผลตอบแทนในอดตีทีผ่า่นมา ดอกเบีย้จากตราสารหน้ียังคงเป็นรายไดห้ลกั ซึง่โดยทั่วไปอยูท่ีป่ระมาณ 3%-4% รวมทัง้

ราคาตราสารหน้ีทีป่รับตวัสงูขึน้จากอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลงใน 5 ปีทีผ่า่นมา ทัง้น้ีราคาตราสารหน้ีทีส่งูขึน้อาจเป็นเพยีงชัว่คราว 

และอาจปรับลดลงไดใ้นอนาคตเมือ่อตัราดอกเบีย้กลับสูส่ภาวะปกต ิขณะทีต่ราสารทนุมผีลตอบแทนเฉลีย่ตามเป้าหมายแมว้า่

จะมคีวามผันผวนในระยะสัน้ โดยเฉพาะผลกระทบ COVID ในปี 2563 

ดัชนีอา้งองิ: 80% Thai Government Bond Group 4 (>10Y) Gross Price Index + 20% SET Index 

ผลการด าเนนิงานเป็นการเฉลีย่รายปี  
ผลตอบแทนของกองทนุฯค านวณตามปีปฏทินิภายใตส้มมตุฐิานมกีารลงทนุ ณ วันแรกของรอบค านวณเพยีงครัง้เดยีว 

ผลตอบแทนทีน่ ามาค านวณเงนิปันผลจะแตกตา่งจากผลตอบแทนการลงทนุของกองทนุฯทีแ่สดงขา้งตน้นี้ เนื่องจากเบีย้ประกันภัยที่
ไดร้ับช าระของผลติภัณฑแ์บบมสีว่นร่วมในเงนิปันผลจะถกูน ามาทยอยลงทนุในกองทนุฯนี้ เงนิปันผลจะถูกปรับคา่เพือ่ลดความผันผวน

ของผลตอบแทนกองทนุฯ 
ผลตอบแทนทีแ่สดงเป็นผลตอบแทนหลังหักค่าใชจ่้ายการลงทนุ 
ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการด าเนนิงานในอนาคต  


