
รายงานผลการด าเนนิงาน

กองทนุส ารองเลีย้งชพี
มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร์



สถานะกองทนุและผลการด าเนนิงาน
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ตราสารทนุ
PVDMPFEQ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีไทยพาณิชย ์มาสเตอร ์ฟนัด ์ซึง่จดทะเบยีนแลว้
สว่นมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

นโยบาย
การลงทนุ

ตราสารหนี้
PVDMPFFI

แผนที ่1 100% ต า่

แผนที ่2 90% 10% คอ่นขา้งต า่

แผนที ่3 80% 20% คอ่นขา้งต า่-ปานกลาง

แผนที ่4 60% 40% ปานกลาง- คอ่นขา้งสงู

แผนที ่5 30% 70% สงู

แผนที ่6 100% สงูมาก

ก าหนดการเปลีย่นแปลงแผนการลงทนุ
• สมาชกิเปลีย่นแปลงไดต้ลอด ไมจ่ ากดัจ านวนคร ัง้ 
• ไมก่ าหนดชว่งเวลาในการท ารายการ ท ัง้นีว้นัทีม่ผีลในการเปลีย่นแปลง ทกุวนัค านวณหนว่ย( Trade Date)ถดั
จากวนัทีท่ ารายการ  

• ท ารายการผา่นชอ่งทาง SCBAM PVD Online ดว้ยตวัเองเทาน ัน้  
• การเปลีย่นแปลงแผนการลงทนุ จะปรบัท ัง้เงนิลงทนุเดมิและเงนิน าสง่ใหม่

ความเสีย่ง
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สรปุสถานะ

กองทนุส ารองเลีย้งชพี ไทยพาณิชย ์มาสเตอรฟ์นัด ์ซึง่จดทะเบยีนแลว้ 

ณ 30 มถินุายน 2563

รายละเอยีด นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทนุ

ชือ่ยอ่กองทนุ PVDMPFFI PVDMPFEQ

มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ(ิบาท) 25,313,729,723.11  5,945,917,155.07  

มูลคา่ทรพัยส์นิสทุธติอ่หนว่ย 

(บาทตอ่หนว่ย)
12.6103 21.7418

ผลการด าเนนิงาน 0.52% -13.93%

เกณฑเ์ทยีบวดั (Benchmark) 1.12% -13.17%

จ านวนนายจา้ง(บรษิทั) 1585 1132

จ านวนสมาชกิ(คน) 147,689 88,137
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สรปุสถานะกองทนุในสว่นของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

หนว่ย : บาท
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563

นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทนุ

(PVDMPFFI) (PVDMPFEQ)

สว่นของสมาชกิ

     เงนิสะสม 459,978,215.42 196,064,676.20 656,042,891.62

     ผลประโยชนเ์งนิสะสม 24,447,393.02 -15,423,000.33 9,024,392.69

รวมเงนิสว่นของสมาชกิ 484,425,608.44 180,641,675.87 665,067,284.31

สว่นของนายจา้ง

     เงนิสมทบ 343,850,738.81 134,304,652.76 478,155,391.57

     ผลประโยชนเ์งนิสมทบ 20,883,221.94 -9,121,771.24 11,761,450.70

รวมเงนิสว่นของนายจา้ง 364,733,960.75 125,182,881.52 489,916,842.27

รวมสว่นของสมาชกิและนายจา้ง 849,159,569.19 305,824,557.39 1,154,984,126.58

รายละเอยีด รวม
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จ านวนสมาชกิรายแผนการลงทนุ

นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทนุ รวม

1. ตราสารหนี ้100% 1,675           180,715,820.17      - 180,715,820.17     

2. ตราสารหนี ้90% ตราสารทนุ 10% 493              74,157,357.43         7,677,875.57           81,835,233.00        

3. ตราสารหนี ้80% ตราสารทนุ 20% 3,305           420,938,989.24      92,050,674.16         512,989,663.40     

4. ตราสารหนี ้60% ตราสารทนุ 40% 1,337           144,426,519.89      84,384,527.78         228,811,047.67     

5. ตราสารหนี ้30% ตราสารทนุ 70% 546              28,920,882.46         58,363,669.61         87,284,552.07        

6. ตราสารทนุ 100% 392              - 63,347,810.27         63,347,810.27        

รวม 7,748           849,159,569.19      305,824,557.39      1,154,984,126.58  

จ านวนเงนิ (บาท)จ านวนสมาชกิ

(คน)
แผนการลงทนุ



7 Department Topic Date (Tahoma 10pt)77

ตราสารหนี ้(PVDMPFFI)

BM (FI) หมายถงึ ผลตอบแทนถว่งน ้าหนัก ประกอบดว้ย  50% ของ อัตราดอกเบีย้เงนิฝาก 1 ปี  และ  50% ของ ดัชนผีลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลชว่งอาย ุ1 ถงึ 3 ปี 

อัตราผลตอบแทน จัดตัง้เต็มปีตัง้แตปี่ 2554 ในชว่งปี 2550 ถงึ 2553 เป็นผลตอบแทนของกองทนุรวม และ/หรอื กองทนุส ารองเลีย้งชพีทีม่นีโยบายเทยีบเคยีงกัน

ลงทนุผา่นหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีพ้ลสั ส าหรบักองทนุส ารองเลีย้งชพี (ชนดิสะสมมลูคา่) (PVDFP)

• จ านวนนายจา้ง               1,585 ราย  

• จ านวนสมาชกิ             147,689 ราย

• ขนาดกองทนุ                25,313 ลา้นบาท

อัตราผลตอบแทนทีแ่สดงเป็นผลตอบแทนในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  ทัง้นีผ้ลตอบแทนในอนาคตสามารถเปลีย่นแปลงได ้ตามราคาตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ทัง้นีก้ารลงทนุตอ้งมกีารตมีลูคา่ราคาตลาดตลอดระยะเวลาลงทนุ ท าใหม้ลูคา่ผลตอบแทนอาจผันผวนระหวา่งทางทียั่งไมค่รบก าหนดลงทนุ
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ผลการด าเนนิงาน นโยบายตราสารหนี ้(PVDMPFFI)

อตัราผลตอบแทนอา้งองิ- Composite Benchmark (BM) ประกอบดว้ย 

PVDMPFFI : 50% PVD Fixed Depo 4B + 50% TBMA TTM 1-3 
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: พย.57
ตราสารทนุ SET Index (PVDMPFEQ)

นโยบาย ตราสารทนุในประเทศ (Passive Fund)

หมายเหตุ :  อตัราอา้งองิ (BM) 

BM (EQ) : 100% SET TRI Index

อตัราผลตอบแทนทีแ่สดงเป็นผลตอบแทนในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  ทัง้นีผ้ลตอบแทนในอนาคตสามารถเปลีย่นแปลงได ้ตามราคาตลาดที่
เปลีย่นแปลงไป ทัง้นีก้ารลงทนุตอ้งมกีารตมีลูคา่ราคาตลาดตลอดระยะเวลาลงทนุ ท าใหม้ลูคา่ผลตอบแทนอาจผันผวนระหวา่งทางทีย่ังไมค่รบก าหนดลงทนุ

ลงทนุผา่นหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อนิเด็กซ์ ฟนัด ์ 

(SCBSET)

• จ านวนนายจา้ง          1,142 ราย  

• จ านวนสมาชกิ          82,000 ราย

• ขนาดกองทนุ            5,945 ลา้นบาท
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ผลการด าเนนิงาน นโยบายตราสารทนุ (PVDMPFEQ)

อตัราผลตอบแทนอา้งองิ- PVDMPFEQ  Benchmark ประกอบดว้ย : 100% SET TRI
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ผลการด าเนนิงาน รายแผนการลงทนุ

หมายเหต*ุ
1. ผลการด าเนนิงาน ปี 59  แผนที ่3 เป็นอตัราผลตอบแทนรวม ค านวณจาก นโยบายรวมทรพัย(์ต ัง้แตเ่ดอืน 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 59)  และ นโยบายตรา

สารหนี ้80% + นโยบายตราสารทนุ 20% (1 ต.ค.-31ธ.ค. 59)
2. แผนการลงทนุ 2 , 5 , 6 เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่1 ต.ค. 59

แผนการลงทนุ
ผลการด าเนนิงาน

ม.ิย. 63 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

1.ตราสารหนี ้100% 0.52% 3.11% 0.72% 2.25% 1.40% 2.76% 4.12%

2. ตราสารหนี ้90%ตราสารทนุ 10% -0.85% 3.23% -0.21% 3.71% 0.43%*

3. ตราสารหนี ้80%ตราสารทนุ 20% -2.22% 3.34% -1.14% 5.17% 4.32% 0.93% 5.36% 1.42% 8.62% 0.99% 7.74% 6.20% -1.97%

4. ตราสารหนี ้60%ตราสารทนุ 40% -4.96% 3.58% -3.01% 8.09% 9.32% -3.27% 9.06%

5. ตราสารหนี ้30%ตราสารทนุ 70% -9.06% 3.94% -5.80% 12.47% 3.04%*

6. ตราสารทนุ 100% -13.17% 4.29% -8.59% 16.86% 4.35%*
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SCB Asset Management Co., Ltd.

Tel : 662-949-1500    Web site :  www.scbam.com

การลงทนุมีความเส่ียง ผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้  ผู้ลงทุนควรศึกษา
สัญญาการจัดการลงทนุอย่างรอบคอบก่อนลงทนุ

การน าเสนอข้อมูลที่ปรากฏในการให้ค าแนะน าการจัดการกองทุนส ารองเลีย้งชีพเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ 
ณ วันที่แสดงข้อมูล  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลทัง้หมดได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลการด าเนินงานของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ  โดยผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   ก.ล.ต.เป็นผู้อนุมัติการจัดตัง้กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพแต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารกองทนุและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ

ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงได้จากเวบไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.scbam.com)

Disclaimer


