รายงานผลการดาเนินงาน
ี
้ งชพ
กองทุนสารองเลีย
มหาวิทยาล ัย สงขลานครินทร์

สถานะกองทุนและผลการดาเนินงาน

ี ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ ฟันด์ ซงึ่ จดทะเบียนแล้ว
้ งชพ
กองทุนสารองเลีย
สว่ นมหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์
นโยบาย
การลงทุน

ตราสารหนี้
PVDMPFFI

ตราสารทุน
PVDMPFEQ

ี่ ง
ความเสย

แผนที่ 1

100%

แผนที่ 2

90%

10%

ค่อนข้างตา่

แผนที่ 3

80%

20%

ค่อนข้างตา่ -ปานกลาง

แผนที่ 4

60%

40%

ปานกลาง- ค่อนข้างสูง

แผนที่ 5

30%

70%

สูง

100%

สูงมาก

แผนที่ 6

ตา่

กาหนดการเปลีย
่ นแปลงแผนการลงทุน
ิ เปลีย
• สมาชก
่ นแปลงได้ ปี ละ 4 ครงั้
่ งเวลาในการทารายการ ทงนี
• ไม่กาหนดชว
ั้ ว้ ันทีม
่ ผ
ี ลในการเปลีย
่ นแปลง ทุกว ันคานวณหน่วย( Trade Date)ถ ัด
จากว ันทีท
่ ารายการ
่ งทาง SCBAM PVD Online ด้วยต ัวเองเทานน
• ทารายการผ่านชอ
ั้
่ ใหม่
• การเปลีย
่ นแปลงแผนการลงทุน จะปร ับทงเงิ
ั้ นลงทุนเดิมและเงินนาสง

3
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สรุปสถานะ
ี ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟน
้ งชพ
กองทุนสารองเลีย
ั ด์ ซงึ่ จดทะเบียนแล้ว
ณ 30 ก ันยายน 2562
นโยบายตราสารหนี้

นโยบายตราสารทุน

PVDMPFFI

PVDMPFEQ

23,487,692,486.75

6,873,914,746.96

12.4665

26.0086

ผลการดาเนินงาน

2.46%

6.54%

เกณฑ์เทียบว ัด (Benchmark)

1.62%

7.56%

จานวนนายจ้าง(บริษ ัท)

1,537

1,091

151,898

86,279

รายละเอียด
ื่ ย่อกองทุน
ชอ
ิ สุทธิ(บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
ิ สุทธิตอ
มูลค่าทร ัพย์สน
่ หน่วย
(บาทต่อหน่วย)

ิ (คน)
จานวนสมาชก

4
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สรุปสถานะกองทุนในสว่ นของ
มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์
ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2562
รายละเอียด

นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน
(PVDMPFFI)

(PVDMPFEQ)

หน่วย : บาท

รวม

ิ
สว่ นของสมาชก
เงินสะสม
ผปย.เงินสะสม

353,190,693.81

163,993,721.66

517,184,415.47

22,699,955.47

12,850,117.76

35,550,073.23

276,659,306.98

118,581,871.99

395,241,178.97

19,573,540.09

11,973,778.29

31,547,318.38

672,123,496.35

307,399,489.70

979,522,986.05

สว่ นของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผปย.เงินสมทบ
ิ และนายจ้าง
รวมสว่ นของสมาชก

5
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ิ รายแผนการลงทุน
จานวนสมาชก
ิ (คน)
จานวนสมาชก
แผนการลงทุน

1. ตราสารหนี้ 100%

30 ก.ย. 62

1,516

1,486

2. ตราสารหนี้ 90% ตราสารทุน 10%

416

450

3. ตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 20%

3,358

3,315

4. ตราสารหนี้ 60% ตราสารทุน 40%

1,193

1,313

5. ตราสารหนี้ 30% ตราสารทุน 70%

558

607

6. ตราสารทุน 100%

431

444

7,472

7,615

รวม

66

31 ธ.ค. 61

Department Topic Date (Tahoma 10pt)

ตราสารหนี้ (PVDMPFFI)
ี (ชนิดสะสมมูลค่า) (PVDFP)
้ ล ัส สาหร ับกองทุนสารองเลีย
้ งชพ
ลงทุนผ่านหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ตราสารหนีพ

• จานวนนายจ ้าง
• จานวนสมาชิก
• ขนาดกองทุน

1,537
151,989
23,488

ราย
ราย
ล ้านบาท

ตราสารอนุพันธ์, 0.97%
เงินฝาก ตราสาร
สถาบันการเงิน,
4.36%

หุ ้นกู ้ หรือตราสารหนี้
บ.เอกชน, 62.52%

พันธบัตร รบ. ตัว๋ เงินคลัง
พันธบัตร ธปท. , 32.24%

นโยบาย

ก.ย.62

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

สะสม5 ปี เฉลีย
่ 5 ปี สะสม10 ปี เฉลีย
่ 10 ปี
(57-61) (57-61) (52-61) (52-61)

ตราสารหนี้ (FI) 2.46% 0.72% 2.25% 1.40% 2.76% 4.12% 2.79% 3.44% 2.63% 1.77% 1.69% 5.26% 11.73% 2.24% 26.18% 2.35%
BM(FI)

1.62%

1.22% 1.63% 1.25% 2.23% 2.79% 2.76% 3.24% 2.53% 1.27% 1.55% 3.90%

9.45%

1.82%

22.43%

2.04%

BM (FI) หมายถึง ผลตอบแทนถ่วงน้ าหนัก ประกอบด ้วย 50% ของ อัตราดอกเบีย
้ เงินฝาก 1 ปี และ 50% ของ ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุ 1 ถึง 3 ปี
อัตราผลตอบแทน จัดตัง้ เต็มปี ตงั ้ แต่ปี 2554 ในช่วงปี 2550 ถึง 2553 เป็ นผลตอบแทนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนสารองเลีย
้ งชีพทีม
่ น
ี โยบายเทียบเคียงกัน

อัตราผลตอบแทนทีแ
่ สดงเป็ นผลตอบแทนในอดีต ไม่ได ้สะท ้อนถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ทัง้ นีผ
้ ลตอบแทนในอนาคตสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ ตามราคาตลาดทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
ทัง้ นีก
้ ารลงทุนต ้องมีการตีมล
ู ค่าราคาตลาดตลอดระยะเวลาลงทุน ทาให ้มูลค่าผลตอบแทนอาจผันผวนระหว่างทางทีย
่ ังไม่ครบกาหนดลงทุน
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นโยบาย ตราสารทุนในประเทศ (Passive Fund)
ตราสารทุน SET Index (PVDMPFEQ)

: พย.57

ลงทุนผ่านหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ เซ็ ท อินเด็กซ ์ ฟันด์ (SCBSET)

• จานวนนายจ้าง :

1,091

ราย

• จานวนสมาชิก :

86,279

ราย

• ขนาดกองทุน :
• ขนาดกองทุนรวม :

6,874

ล้านบาท

15,929

ล้านบาท

หมายเหตุ : อัตราอ ้างอิง (BM)
BM (EQ) : 100% SET TRI Index

นโยบาย

ก.ย.62

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

สะสม5 ปี เฉลีย
่ 5 ปี สะสม10 ปี เฉลีย
่ 10 ปี
(57-61) (57-61) (52-61) (52-61)

ตราสารทุน SET

6.54%

-8.59% 16.86% 21.19% -12.31% 16.47% -4.50% 37.04% 0.64% 44.14% 68.59% -45.69% 32.22% 5.75% 323.20% 15.52%

BM(EQ)

7.56%

-8.08%

17.30% 23.85% -11.23% 19.12% -3.63% 40.53% 3.69%

47.80% 71.35% -45.10% 41.20%

7.14%

402.17%

อัตราผลตอบแทนทีแ
่ สดงเป็ นผลตอบแทนในอดีต ไม่ได ้สะท ้อนถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ทัง้ นีผ
้ ลตอบแทนในอนาคตสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ ตามราคาตลาดที่
เปลีย
่ นแปลงไป ทัง้ นีก
้ ารลงทุนต ้องมีการตีมล
ู ค่าราคาตลาดตลอดระยะเวลาลงทุน ทาให ้มูลค่าผลตอบแทนอาจผันผวนระหว่างทางทีย
่ ังไม่ครบกาหนดลงทุน
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17.51%

ผลการดาเนินงาน
แผนการลงทุน

ผลการดาเนินงานรายปี
ก.ย. 62

2561

2560

2559

1.40% 2.76% 4.12%

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

1.ตราสารหนี้ 100%

2.46% 0.72%

2.25%

2. ตราสารหนี้ 90%ตราสารทุน 10%

2.87% -0.21%

3.71% 0.43%*

3. ตราสารหนี้ 80%ตราสารทุน 20%

3.28% -1.14%

5.17%

4.32% 0.93% 5.36% 1.42% 8.62% 0.99% 7.74% 6.20% -1.97%

4. ตราสารหนี้ 60%ตราสารทุน 40%

4.09% -3.01%

8.09%

9.32% -3.27% 9.06%

5. ตราสารหนี้ 30%ตราสารทุน 70%

5.32% -5.80% 12.47% 3.04%*

6. ตราสารทุน 100%

6.54% -8.59% 16.86% 4.35%*

หมายเหตุ
1. ผลกาการดาเนินงาน ปี 59 แผนที่ 3 เป็นอ ัตราผลตอบแทนรวม คานวณจาก นโยบายรวมทร ัพย์(ตงแต่
ั้
เดือน 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 59) และ นโยบาย
ตราสารหนี้ 80% + นโยบายตราสารทุน 20% (1 ต.ค.-31ธ.ค. 59)
2. แผนการลงทุน 2 , 5 , 6 เริม
่ ตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 ต.ค. 59
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Disclaimer
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคืนมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเงินลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษา
สัญญาการจัดการลงทุนอย่ างรอบคอบก่ อนลงทุน
การนาเสนอข้ อมูลที่ปรากฏในการให้ คาแนะนาการจัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ องและเชื่อถือได้
ณ วั น ที่ แ สดงข้ อ มู ล อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ทั ง้ หมดได้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องมีการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ผลการดาเนินงานของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ได้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงานของกองทุน สารองเลีย้ ง
ชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยผลการดาเนินงานในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด เป็ นบริ ษั ท บริ ห ารจั ด การกองทุ น อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ก.ล.ต.เป็ นผู้อนุมัติการจัดตัง้ กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพแต่ ไม่ ได้ รับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไม่ ได้ รับประกันราคาหน่ วยลงทุนของกองทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง แนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงได้ จากเวบไซต์ ของบริษัทจัดการ (http://www.scbam.com)
SCB Asset Management Co., Ltd.
Tel : 662-949-1500 Web site : www.scbam.com
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