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หนงสอช่ช่วนสวนสรปขึ้อมลุ่สาคญ Factsheet

ขึ้อมลุ่ ณ วนท 31 ตลุ่าคม 2565

บรษทหลุ่กทรพยจดีการกองทน ไทยพาณช่ย จากดี

กองทนเปดีไทยพาณช่ยตราสารหน พลุ่ส สาหรบกองทนสารองเลุ่ยงช่พ
ช่นดีพเศษ
PVDFPP
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวม

ระดีบความเสยง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมตราสารหน/กองทนรวมทลุ่งทนแบบมความเสยงทงในแลุ่ะตางประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Mid Term General Bond

ตา

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยทธ์การลุ่งทน
• ลุ่งทนในเงนฝาก ตราสารหนทมคณภาพแลุ่ะใหผลุ่ตอบแทนทดีทงในแลุ่ะตางประเทศ เช่น ตราสารหนภาค
เอกช่น ตราสารหนทออกโดียภาครฐ/รฐวสาหกจ/สถาบนการเงนหรอธ์นาคารทมกฎหมายเฉพาะจดีตงขึ้น ตรา
สารหนทไดีรบการจดีอนดีบความนาเช่อถอขึ้องตราสารหรอผออกตราสารอยในระดีบทสามารถลุ่งทนไดี
(investment grade) โดียลุ่งทนในตางประเทศโดียเฉลุ่ยรอบปบญช่ไมเกน 20% ขึ้อง NAV กองทนมนโยบาย
การจดีการลุ่งทนใหอายเฉลุ่ยแบบถวงนาหนกขึ้องกระแสเงนทจะไดีรบจากทรพยสนทกองทนรวมลุ่งทนไว
(Portfolio Duration) ไมเกน 3 ปโดียประมาณ
• กองทนอาจลุ่งทนในสญญาซื้อขึ้ายลุ่วงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธ์ภาพการบรหารการลุ่งทน
(Efficient Portfolio Management) โดียปองกนความเสยงจากอตราแลุ่กเปลุ่ยน (Hedging) ทงจานวน
• กลุ่ยทธ์ในการบรหารกองทนรวม: มงหวงใหผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไหวสงกวาดีช่นช่วดี (Active
Management)

ผลุ่การดีาเนนงานแลุ่ะดีช่นช่วดียอนหลุ่ง 5 ปปฎทน ( % ตอป)
PVDFPP

ดีช่นช่วดี

1

2
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สง
4 : เสยงปานกลุ่างคอนขึ้างตา
ลุ่งทนในพนธ์บตรรฐบาลุ่ แลุ่ะตราสารหนเอกช่น โดียมตราสาร noninvestment grade / unrated ไมเกน 20% ขึ้อง NAV

ขึ้อมลุ่กองทนรวม
วนจดีทะเบยนกองทน
วนเรมตน Class
นโยบายการจายเงนปนผลุ่
อายกองทน

ผจดีการกองทนรวม
น.ส.นภาพรรณ ลุ่าภวรกจช่ย
นายพรวช่ญ ลุ่มเดีช่าพนธ์

Peer avg

4%

14 สงหาคม 2562
14 สงหาคม 2562
ไมจาย
ไมกาหนดีอายโครงการ
14 สงหาคม 2562
12 เมษายน 2565

ดีช่นช่วดี
(1) ดีช่นพนธ์บตรรฐบาลุ่อาย 1 - 3 ป ขึ้องสมาคมตลุ่าดีตราสารหนไทย
50% (2) ดีช่นตราสารหนภาคเอกช่น Mark-to-Market ทมอนดีบความนา
เช่อถอขึ้องผออกตราสารอยในระดีบ A- ขึ้นไป อาย 1 - 3 ป 20% (3) ดีช่น
ตราสารหนภาครฐระยะสน (Short-term Government Bond Index) 20%
(4) อตราดีอกเบยเงนฝากสกลุ่เงนบาท (THBFIX) สาหรบรอบระยะเวลุ่า 1
ป 10%

3.06%

3%

2.27%

2%

2.00%

1.03%

0.98% 0.89%

1%

0.90%

0.63% 0.67%

คาเตอน

2564

• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใช่การฝากเงน
• ผลุ่การดีาเนนงานในอดีตขึ้องกองทนรวม มไดีเปนสงยนยนถงผลุ่การ
ดีาเนนงานในอนาคต

0%
2560

2561

2562

2563

หมายเหต: ในปทกองทนจดีทะเบยน ผลุ่การดีาเนนงานจะแสดีงตงแตวนทจดีทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏิทน

การเขึ้ารวมตอตานทจรต

ผลุ่การดีาเนนงานยอนหลุ่งแบบปกหมดี

ไดีรบการรบรองจาก CAC

PVDFPP
ดีช่นช่วดี
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดียวกน 2
ความผนผวนขึ้องกองทน
ความผนผวนขึ้องดีช่นช่วดี

ตงแต

YTD 3 เดีอน 6 เดีอน

1 ป1

3 ป1

5 ป1

10 ป 1

-0.77
-0.15
-0.76

-0.30
0.42
-0.04

0.21
0.48
0.14

-0.37
0.09
-0.51

1.01
1.02
0.50

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

1.04
1.05
N/A

1.02
0.59

0.46
0.31

0.87
0.51

1.07
0.60

0.87
0.48

N/A
N/A

N/A
N/A

0.85
0.47

จดีตง 1

หมายเหต: 1 % ตอป
2
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดียวกน ตามการจดีกลุ่มกองทนรวมขึ้อง AIMC category

หนงสอช่ช่วนฉบบเตม
ผลุ่งทนสามารถศกษาเครองมอบรหารความเสยง
ดีานสภาพคลุ่องไดีทหนงสอช่ช่วนฉบบเตม
1

www.scbam.com

PVDFPP
การซื้อหนวยลงทน

การขั้ายค่นหนวยลงทน

ขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1 บาท

วนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:
มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: 1 บาท
ยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:
1 บาท
ระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+2 ค่อ2 วนทาการ
หลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น
(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้าย
ค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน
5 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)

Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
อายเฉลยขั้องต่ำราสารหน
Yield to Maturity

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู
สงสดไมูเกน
เกบจรง
การจดการ
1.12
ยกเวนไมูเรยกเกบ
รวมูค่าใช้จาย
2.14
0.09
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพิจารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพิอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผัถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
1.07
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การรบซื้อค่น
1.07
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
1.07
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
1.07
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การโอนหนวย
10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวย
10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวย
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพิจารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพิอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- ค่าใช้จายในการซื้อขั้ายหลกทรพิย เมูอสงซื้อ/สงขั้าย/สบเปลยนหนวยลงทน ไมูเกนรอยละ 1.00 ขั้องมูลค่า
หนวยลงทน (ยกเวนไมูเรยกเกบ)

สดสวนประเภททรพิยสนทลงทน
ประเภททรพิยสน
ต่ำราสารหนภาค่เอกช้น
พินธิบต่ำรรฐบาล / ธินาค่ารแหงประเทศ
ไทย / รฐวสาหกจ
เงนฝาก
อน ๆ
ต่ำวเงนค่ลง
ต่ำราสารอนพินธิ

ทรพิยสนทลงทน 5 อนดบแรก
% NAV
ช้อทรพิยสน
Credit rating
56.10 พินธิบต่ำรธินาค่ารแหง
AAA
41.26 ประเทศไทยงวดท
7/FRB364/65
A3.21 ต่ำราสารหน KEB HANA
BANK
0.25 พินธิบต่ำรรฐบาลประเภท
AAA
0.08 อต่ำราดอกเบยแปรผันต่ำามู
-0.90 การเปลยนแปลงขั้องเงน
เฟ้อ ในปงบประมูาณ พิ.
ศ. 2556 ค่รงท 2
หนกขั้องบรษัท ศภาลย
A
จากด (มูหาช้น) ค่รงท
1/2563
หนกขั้องบรษัท ทร มูฟ้
BBB+
เอช้ ยนเวอรแซื้ล ค่อมูมู
วนเค่ช้น จากด ค่รงท
3/2564

2

% NAV
5.22
4.93
4.90

4.71
4.32

-1.94%
N/A
104.40%
0.41 เทา
1 ป 9 เดอน 6 วน
2.21% ต่ำอป

การจดสรรการลงทนในต่ำางประเทศ
ประเทศ

% NAV
4.93
1.88
1.03

เกาหลใต่ำ
กาต่ำาร
สหรฐอาหรบเอมูเรต่ำส

การจดสรรการลงทนในผัออกต่ำราสาร 5 อนดบแรก
ผัออกต่ำราสาร
ธินาค่ารแหงประเทศไทย
รฐบาลประเทศไทย
บมูจ.ทร ค่อรปอเรช้น
KEB HANA BANK.
บมูจ.ศภาลย

Credit rating
BBB+
BBB+
A
A

% NAV
26.68
14.66
5.45
4.93
4.86

การจดสรรการลงทนต่ำามูอนดบค่วามูนาเช้อถัอ (%)
GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)
A
A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

ในประเทศ
43.71
4.94

National International

7.84
34.21
9.74

PVDFPP

คำาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไป
จันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยน
อตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ได
ร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบ
แทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกน
Alpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัาก
ปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูม
Beta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยใน
พื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน
มการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกล
เคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลด
เปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนอง
จัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนด
อายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได
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บรษัทุหลกทุรพยจัดการกองทุน ไทุยพาณิชย จัากด
โทุรศัพทุ : 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com
ทุอย : ชน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิชย ปารคำ พลาซ่า เลขทุ 18 ถนนรชดาภิเษัก
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