
กองทนุสํารองเลี�ยงชพี
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

รายงานผลการดาํเนนิงานกองทนุ

ประจําเดอืน กมุภาพนัธ ์2564
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สถานะกองทนุสถานะกองทนุ

ผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงาน

11

22

หวัขอ้
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สถานะกองทนุสถานะกองทนุ

ผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงาน

11

22

หวัขอ้



P4P4

กองทนุสาํรองเลี'ยงชพีไทยพาณิชย ์มาสเตอร ์ฟนัด ์ซึ/งจดทะเบยีนแลว้
สว่นมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

ตราสารทนุ
PVDMPFEQ
ตราสารทนุ

PVDMPFEQ
นโยบาย

การลงทนุ
ตราสารหนี'
PVDMPFFI
ตราสารหนี'
PVDMPFFI

แผนที/ 1 100%  - ตํ/า

แผนที/ 2 90% 10% คอ่นขา้งตํ/า

แผนที/ 3 80% 20% คอ่นขา้งตํ/า-ปานกลาง

แผนที/ 4 60% 40% ปานกลาง- คอ่นขา้งสงู

แผนที/ 5 30% 70% สงู

แผนที/ 6 - 100% สงูมาก

กําหนดการเปลี/ยนแปลงแผนการลงทนุ
• สมาชกิเปลี/ยนแปลงได ้ไมจ่ํากดัจํานวนคร ั'งตอ่ปี
• ไมก่ําหนดชว่งเวลาในการทาํรายการ ท ั'งนี'วนัที/มผีลในการเปลี/ยนแปลง ทกุวนัคาํนวณหนว่ย( Trade Date)

ถดัจากวนัที/ทาํรายการ  
• ทาํรายการผา่นชอ่งทาง SCBAM PVD Online ดว้ยตวัเองเทาน ั'น  
• การเปลี/ยนแปลงแผนการลงทนุ จะปรบัท ั'งเงนิลงทนุเดมิและเงนินําสง่ใหม่

ระดบั
ความเสี/ยง
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รายละเอยีด นโยบายตราสารหนี' นโยบายตราสารทนุ

ชื/อยอ่กองทนุ PVDMPFFI PVDMPFEQ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ(ิบาท) 26,694,740,554.54 6,555,593,720.97 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธติอ่หนว่ย 
(บาทตอ่หนว่ย) 12.7351 23.8104

ผลการดาํเนนิงาน -0.27% 4.03%

เกณฑเ์ทยีบวดั (Benchmark) -0.19% 3.55%

จํานวนนายจา้ง(บรษิทั) 1,608 1,134

จํานวนสมาชกิ(คน) 140,452 73,217

สรปุสถานะ

กองทนุสาํรองเลี'ยงชพีไทยพาณิชย ์มาสเตอรฟ์นัด ์ซึ/งจดทะเบยีนแลว้ 

ณ 28 กมุภาพนัธ ์2564
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สรปุสถานะกองทนุในสว่นของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

ณ 28 กมุภาพนัธ ์2564

นโยบายตราสารหนี' นโยบายตราสารทนุ

(PVDMPFFI) (PVDMPFEQ)

ส่วนของสมาชกิ

     เงนิสะสม 537,713,871.85 236,697,048.95 774,410,920.80

     ผลประโยชนเ์งนิสะสม 32,887,199.60 7,984,305.26 40,871,504.86

รวมเงนิส่วนของสมาชกิ 570,601,071.45 244,681,354.21 815,282,425.66

ส่วนของนายจา้ง

     เงนิสมทบ 388,349,943.56 157,456,385.49 545,806,329.05

     ผลประโยชนเ์งนิสมทบ 23,786,663.46 5,398,628.52 29,185,291.98

รวมเงนิส่วนของนายจา้ง 412,136,607.02 162,855,014.01 574,991,621.03

รวมส่วนของสมาชกิและนายจา้ง 982,737,678.47 407,536,368.22 1,390,274,046.69

รายละเอยีด รวม
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จํานวนสมาชกิรายแผนการลงทนุ
ณ 28 กมุภาพนัธ ์2564
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สถานะกองทนุสถานะกองทนุ

ผลการดาํเนนิงานผลการดาํเนนิงาน

11

22

หวัขอ้



P9P9

นโยบายตราสารหนี' (PVDMPFFI)

สดัสว่นเงนิลงทนุ 
ณ 28 กมุภาพนัธ ์2564

ลงทนุผา่นหนว่ยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี'พลสั สําหรบักองทนุสํารองเลี'ยงชพี (ชนดิสะสมมูลคา่) (PVDFP)

สดัสว่นการลงทนุ PVDFP

สดัสว่นการลงทนุ PVDMPFFI

หลกัทรพัย์ รอ้ยละของ NAV

เงนิฝาก 0.04

หนว่ยลงทนุ PVDFP 100.01

อื/นๆ -0.05

•   จํานวนนายจา้ง            1,608   ราย
•  จํานวนสมาชกิ          140,452   ราย
•  ขนาดกองทนุ             26,695   ลา้นบาท

1.75 ปีDuration

PVDFP : เน้นการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี'ที/ม ีคุณภาพ และให้
ผลตอบแทนที/ดที ั'งในและ/หรอืต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี'ภาคเอกชน 
ภาครฐั สถาบนัการเงนิและหรือตราสารนนี'ที/ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื/อถือของตราสารที/อยู่ในระดบัที/สามารถลงทุนได้ และ ลงทุน
ตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิกองทุนจะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ/งสญัญาซื'อขายล่วงหน้าเพื/อป้องกนัความเสี/ยงจากอตัรา
แลกเปลี/ยน
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นโยบายตราสารหนี' (PVDMPFFI)

ผลการดาํเนนิงาน
ณ 28 กมุภาพนัธ ์2564

อตัราผลตอบแทนอา้งองิ- Composite Benchmark (BM) 

ประกอบดว้ย  50% ของ อตัราดอกเบี'ยเงนิฝาก 1 ปี + 50% ของ ดชันผีลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลชว่งอาย ุ1 ถงึ 3 ปี
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นโยบายตราสารทนุ (PVDMPFEQ)

สดัสว่นเงนิลงทนุ 
ณ 28 กมุภาพนัธ ์2564

ลงทนุผา่นหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดไทยพาณิชย ์เซ็ท อนิเด็กซ ์ฟนัด ์ (SCBSET)

สดัสว่นการลงทนุ SCBSET

สดัสว่นการลงทนุ PVDMPFEQ

หลกัทรพัย์ รอ้ยละของ NAV

เงนิฝาก 0.04

หนว่ยลงทนุ SCBSET 100.03

อื/นๆ -0.07

• จํานวนนายจา้ง 1,134    ราย
• จํานวนสมาชกิ           73,217   ราย
• ขนาดกองทนุ             6,556    ลา้นบาท

SCBSET: โดยมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยเนน้ลงทุนในหุน้บรษิทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ โดยอตัราผลตอบแทนจะ
เพิ/มขึ'นหรอืลดลงใกลเ้คยีงกบัการเปลี/ยนแปลงของดชันSีET INDEX
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นโยบายตราสารทนุ (PVDMPFEQ)

ผลการดาํเนนิงาน
ณ 28 กมุภาพนัธ ์2564

อตัราผลตอบแทนอา้งองิ- Benchmark (BM) 

ประกอบดว้ย  100% SET TRI
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ผลการดาํเนนิงาน รายแผนการลงทนุ

หมายเหต*ุ
1. ผลการดําเนนิงาน ปี 59  แผนที/ 3 เป็นอตัราผลตอบแทนรวม คํานวณจาก นโยบายรวมทรพัย(์ต ั'งแตเ่ดอืน 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 ิ/มต ั'งแตว่นัที/ 1 ต.ค. 59 
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Disclaimer

การลงทนุมคีวามเสี%ยง ผูล้งทุนอาจไดร้ับเงนิลงทุนคนืมากกว่าหรอืนอ้ยกว่าเงนิลงทุนเริ%มแรกก็ได ้ ผูล้งทุน
ควรศกึษาสญัญาการจัดการลงทนุอยา่งรอบคอบกอ่นลงทนุ

การนําเสนอขอ้มูลที%ปรากฏในการใหค้ําแนะนําการจัดการกองทุนสํารองเลี�ยงชพีเป็นขอ้มูลที%ถูกตอ้งและ
เชื%อถอืได ้ณ วันที%แสดงขอ้มลู  อยา่งไรก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสทิธิ>ในการเปลี%ยนแปลงขอ้มลูทั �งหมดได ้ โดย
ไมจ่ําเป็นตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลการดําเนนิงานของกองทุนสํารองเลี�ยงชพี ไดจ้ัดทําขึ�นตามมาตรฐานการวัดผลดําเนนิงานของกองทุน
สํารองเลี�ยงชพีของสมาคมบรษิัทจัดการลงทนุ  โดยผลการดําเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิ%งยนืยันถงึผลการดําเนนิงาน
ในอนาคต

บรษิัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จํากดั เป็นบรษิัทบรหิารจัดการกองทนุอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก.ล.ต.เป็นผูอ้นุมัตกิารจัดตั �งกองทุนสํารอง
เลี�ยงชพีแตไ่มไ่ดร้ับผดิชอบในการบรหิารกองทนุและไมไ่ดร้ับประกนัราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที%เกี%ยวขอ้ง แนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการ
ดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดจ้ากเวบไซตข์องบรษิัทจัดการ (http://www.scbam.com)

SCB Asset Management Co., Ltd.
Tel : +662-949-1500    Website :  www.scbam.com


