
มิถุนายน 2558

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชยมาสเตอรฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



หัวขอนําเสนอ

• สรุปสถานะกองทุน

• รายละเอียดการลงทุน

• ผลการดําเนินงานกองทุน
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สรุปสถานะกองทุน ณ พฤษภาคม 2558

รายละเอียด
กสล.ไทยพาณิชย มาสเตอรฟนด

นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสมรวมทรัพย นโยบายตราสารทุน

ชื่อยอกองทุน PVDMPFFI PVDRS PVDMPFEQ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (บาท) 8,368,581,593.14 5,219,851,324.39 2,664,993,281.36

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 
(บาทตอหนวย) 11.5163 18.6125 21.6584

อัตราผลตอบแทนของกองทุน 
(ม.ค. – พ.ค.) 1.57 1.61 0.71

อัตราผลตอบแทนอางอิง 
(ม.ค. – พ.ค) 1.35 1.16 -0.11

จํานวนนายจาง (บริษัท) 910 377 613

จํานวนสมาชิก (คน) 71,563 40,370 41,824
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สรุปสถานะกองทุนในสวนของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รายละเอียด นโยบายตราสารหนี้
(PVDMPFFI)

นโยบายผสมรวมทรัพย
(PVDRS)

นโยบายตราสารทุน

(PVDMPFEQ)

สวนของสมาชิก

     เงินสะสม 9,091,697.51 88,226,248.40 4,727,019.37

     ผปย.เงินสะสม 1,103,149.37 8,723,526.06 871,003.64

สวนของนายจาง

     เงินสมทบ 8,879,519.96 87,929,999.65 4,727,019.37

     ผปย.เงินสมทบ 629,758.88 8,075,984.75 871,012.22

รวมสวนของสมาชิกและ
นายจาง 19,704,125.72 192,955,758.86 11,196,054.60

จํานวนสมาชิก (คน) 3,731 711 330

ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2558
หนวย : บาท
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รายละเอียดการลงทุน นโยบายตราสารหนี้ (PVDMPFFI)

อัตราผลตอบแทนอางอิง (Composite Benchmark) ประกอบดวย : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป 50%+อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล กลุมอายุคงเหลือระหวาง 1 ป ถึงไมเกิน 3 ป ของสมาคม  ตราสารหนี้ไทย 50%

หุนกูเอกชนลทุนสูงสุด 5 อันดับแรก สัดสวน (% NAV)
บมจ.แลนด แอนด เฮาส 2.76
บมจ. ซีพี ออลล 2.64
บจก. น้ําตาลมิตรผล 1.88
บมจ.เจริญโภคภัณฑ 1.53
บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา 1.12
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หุนกูเอกชนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก สัดสวน (% NAV)
บมจ. ซีพี ออลล จํากัด (CPALL) 3.04
บมจ.เอพี (ไทยแลนด) 2.27
บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 2.24
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 1.65
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 1.55
หุนสามัญที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก สัดสวน (%NAV)
บมจ.ปตท. (PTT) 1.24
บมจ.ปูนซิเมนตไทย (SCC) 0.90
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (ADVANC 0.75
บมจ.ทาอากาศยานไทย (AOT) 0.50
ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) (SCB 0.48

รายละเอียดการลงทุน นโยบายผสมรวมทรัพย (PVDRS)

• อัตราผลตอบแทนอางอิง (Composite Benchmark) ประกอบดวย : 42%  ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ย
ของ BBL KBANK SCB และ KTB ซึ่งเปนอัตราที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพึงไดรับ + 42% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลกลุมอายุคงเหลือระหวาง 1-3 ปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  + 2% อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
+ 14% SET Index
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รายละเอียดการลงทุน นโยบายตราสารทุน (PVDMPFEQ)

อัตราผลตอบแทนอางอิง (Composite Benchmark) = SET INDEX 
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ผลการดําเนินงานกองทุน(แยกตามแผนการลงทุน) 

แผนการลงทุน

อัตราผลตอบแทน

ม.ค. – พ.ค. 

2558
2557

แผนที่ 1 ตราสารหนี้ 100% 
(PVDMPFFI 100%) 1.57 4.12

แผนที่ 2 ผสมรวมทรัพย 100% 
             (PVDRS 100%) 1.61 5.36

แผนที่ 3 ตราสารหนี้ 60% ตราสารทุน 40% 
             (PVDMPFFI 60%  PVDMPFEQ 40%) 1.23 8.71

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เริ่มทํา Employee’s Choice ใหสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุน มีผลวันที่ 1 ม.ค. 2557
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SCB Asset Management Co., Ltd.

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

         การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได  ผูลงทุนควร
ศึกษาสัญญาการจัดการลงทุนอยางรอบคอบกอนลงทุน

         การนําเสนอขอมูลที่ปรากฏในการใหคําแนะนําการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือ
ได ณ วันที่แสดงขอมูล  อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดได  โดยไม
จําเปนตองมีการแจงใหทราบลวงหนา

         ผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงานของกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  โดยผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

         บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เปนบริษัทบริหารจัดการกองทุนอยูภายใตการดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  ก.ล.ต.เปนผูอนุมัติการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพแตไมไดรับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไมไดรับประกันราคาหนวยลงทุนของกองทุน

          ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ แนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดจากเวบไซตของบริษัทจัดการ (http://www.scbam.com)

Disclaimer


