
ประเภทกองทุนรวม / กลุุ่่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี/กองทุนรวมตลุ่าดเงิน /กองทุนรวมทีลุ่งทุนแบบไม่มีความเสียง
ต่างประเทศ  
• กลุุ่่มกองทุนรวม: Money Market Government

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

• ลุ่งทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลุ่ัง พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ พัันธ์บัตรธ์นาคารแห่งประเทศไทย พัันธ์บัตรหรือ
ตราสารหนีทีกองทุนเพัือการฟื้ืนฟืู้แลุ่ะพััฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผูู้้ออก ผูู้้รับรอง ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้คํา
ประกัน พัันธ์บัตรหรือตราสารหนีทีกระทรวงการคลุ่ังเป็นผูู้้ออก ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้รับคําประกัน ไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV ซึ่ึงตราสารหนีทีกองทุนลุ่งทุนจะต้องมีกําหนดวันชำําระหนีไม่เกิน 397 วันนับแต่วันทีลุ่งทุน
โดยจะดํารงอายุถัวเฉลุ่ียแบบถ่วงนําหนัก (portfolio duration) ของตราสารทีลุ่งทุน ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน  
• กองทุนอาจลุ่งทุนในสัญญาซึ่ือขายลุ่่วงหน้า (Derivatives) เพัือป้องกันความเสียง (Hedging)  
• กลุ่ยุทธ์์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผู้ลุ่ประกอบการเคลุ่ือนไหวสูงกว่าดัชำนีชำีวัด (Active
Management)

ผู้ลุ่การดําเนินงานแลุ่ะดัชำนีชำีวัดย้อนหลุ่ัง 5 ปีปฎิิทิน ( % ต่อปี)
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SCBTMFPLUS-A ดัชำนีชำีวัด Peer avg

2561 2562 2563 2564 2565

ผู้ลุ่การดําเนินงานย้อนหลุ่ังแบบปักหมุด

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ตังแต่  

จัดตัง
1

SCBTMFPLUS-A 0.21 0.21 0.37 0.51 0.34 0.70 1.13 1.21

ดัชำนีชำีวัด 0.23 0.23 0.45 0.68 0.52 0.85 1.31 1.40

ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน
2 0.21 0.21 0.37 0.51 0.32 0.61 1.01 N/A

ความผู้ันผู้วนของกองทุน 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 0.07

ความผู้ันผู้วนของดัชำนีชำีวัด 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 0.08 0.08

หมายเหตุ: ในปีทีกองทุนจดทะเบียน ผู้ลุ่การดําเนินงานจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปีปฏิิทิน

หมายเหตุ:  
1
% ต่อปี  

2
ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน ตามการจัดกลุุ่่มกองทุนรวมของ AIMC category

หนังสือชำีชำวนส่วนสรุปข้อมูลุ่สําคัญ Factsheet
ข้อมูลุ่ ณ วันที 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดไทยพัาณิชำย์ตราสารรัฐตลุ่าดเงิน พัลุ่ัส

ชำนิดหน่วยลุ่งทุน A
SCBTMFPLUS-A

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริมต้น Class

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลุ่

อายุกองทุน

5 กันยายน 2555

5 กันยายน 2555

ไม่จ่าย

ไม่กําหนดอายุโครงการ

ข้อมูลุ่กองทุนรวม

1 : เสียงตํา

ตํา

ระดับความเสียง

1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลุ่งทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ หรือพัันธ์บัตร
ธ์ปท. ซึ่ึงมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสียงต่างประเทศ

ดัชำนีชำีวัด

(1) ดัชำนีพัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ดัชำนี
พัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบีย
เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ลุ่้านบาท เฉลุ่ียของ 3 ธ์นาคาร
พัาณิชำย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ์นาคารกรุงเทพั ธ์นาคารกสิกรไทย แลุ่ะธ์นาคาร
ไทยพัาณิชำย์ หลุ่ังหักภาษีี 20%  

คําเตือน

• การลุ่งทุนในกองทุนรวมไม่ใชำ่การฝากเงิน  
• ผู้ลุ่การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผู้ลุ่การ
ดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

ผูู้้จัดการกองทุนรวม

นายเอกลุ่ักษีณ์ กระแสเศียร 5 กันยายน 2555

น.ส.ทัชำภรณ์ โอภาสขจรเดชำ 17 สิงหาคม 2564

หนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

ผูู้้ลุ่งทุนสามารถศึกษีาเครืองมือบริหารความเสียง

ด้านสภาพัคลุ่่องได้ทีหนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

1

Ready

บริษีัทหลุ่ักทรัพัย์จัดการกองทุน ไทยพัาณิชำย์ จํากัด



มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังถััดไป: 1,000 บาท

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังแรก: 10,000,000 บาท

เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.SCB EASY
NET / SCB EASY APP ถัึง 16.00
น.

เวลาทําการ:

วันทําการซื้ือ:

การซื้ือหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการ

การขั้ายค่ืนหน่วยลงทุน

วันทําการขั้ายค่ืน:

เวลาทําการ: เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.SCB EASY
NET / SCB EASY APP ถัึง 16.00
น.

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการขั้ายค่ืน: 1,000 บาท

ยอดค่งเหลือขั้ันต่ำํา: ไมู่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้ายค่ืน:

ทุกวันทําการ

T+1 ค่ือ1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการ
ขั้ายค่ืน

(ขั้อสงวนสิทธิิเปลียนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้าย
ค่ืนจริงซื้ึงอาจเร็วขั้ึนหรือช้้าลงกว่าเดิมูได้ ทังนี ไมู่เกิน
5 วันทําการนับจากวันทํารายการขั้ายค่ืน)

  
หมูายเหต่ำุ: เฉพาะผูู้้ลงทุนทีมูีบัญช้ีซื้ือขั้ายหน่วยลงทุนและ/หรือทํารายการซื้ือขั้ายหน่วยลงทุนกับธินาค่ารไทย
พาณิิช้ย์ จํากัด (มูหาช้น) ทุกสาขั้า

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทีลงทุน 5 อันดับแรก

ช้ือทรัพย์สิน Credit rating % NAV

เงินฝากประจํา 12 เดือน
ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์

AAA(tha) 12.40

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
1/92/66

AAA 12.02

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
9/91/66

AAA 11.27

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
8/91/66

AAA 10.24

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
2/95/66

AAA 8.62

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีลงทุน

ประเภททรัพย์สิน % NAV

พันธิบัต่ำรรัฐบาล / ธินาค่ารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ

79.63

เงินฝาก 13.34

ต่ำัวเงินค่ลัง 7.05

อืน ๆ -0.02

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากผูู้้ถัือหน่วย (% ขั้องมููลค่่าซื้ือขั้าย รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การขั้าย ไมู่มูี ไมู่มูี

การรับซื้ือค่ืน 1.07 ยกเว้นไมู่เรียกเก็บ

การสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ไมู่มูี ไมู่มูี

การโอนหน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมู (% ต่ำ่อปีขั้อง NAV รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.69 0.11

รวมูค่่าใช้้จ่าย 3.21 0.21

SCBTMFPLUS-A
ขั้้อมููลเช้ิงสถัิต่ำิ

Maximum Drawdown -

Recovering Peroid -

FX Hedging -

อัต่ำราส่วนหมูุนเวียนการลงทุน 0.42 เท่า

อายุเฉลียขั้องต่ำราสารหนี 2 เดือน 14 วัน 

Yield to Maturity 1.29% ต่ำ่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

ประเทศ % NAV

ไมู่มูีการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

การจัดสรรการลงทุนในผูู้้ออกต่ำราสาร 5 อันดับแรก

ผูู้้ออกต่ำราสาร Credit rating % NAV

ธินาค่ารแห่งประเทศไทย 79.63

ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์ AAA(tha) 12.40

รัฐบาลประเทศไทย BBB+ 7.05

บมูจ.ธินาค่ารกสิกรไทย AA+(tha) 0.93

บมูจ.ธินาค่าร ยูโอบี AAA(tha) 0.01

การจัดสรรการลงทุนต่ำามูอันดับค่วามูน่าเช้ือถัือ (%)

ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 99.09

2



คำําอธิิบาย

Maximum Drawdownเปอร์์เซ็็นต์์ผลขาดทุุนสููงสูุดของกองทุุนร์วมในร์ะยะเวลา5ปีย้อนหลัง(หร์ือต์ังแต์่จััดต์ังกองทุุนกร์ณีีทุียังไม่คร์บ5ปี)โดยวัดจัากร์ะดับNAVต์่อหน่วยทุีจัุดสููงสูุดไป
จันถึึงจัุดต์ําสูุดในช่่วงทุีNAVต์่อหน่วยปร์ับต์ัวลดลงค่าMaximumDrawdownเป็นข้อมูลทุีช่่วยให้ทุร์าบถึึงความเสูียงทุีอาจัจัะขาดทุุนจัากการ์ลงทุุนในกองทุุนร์วม
Recovering Periodร์ะยะเวลาการ์ฟื้ืนต์ัวเพื่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุุนทุร์าบถึึงร์ะยะเวลาต์ังแต์่การ์ขาดทุุนสููงสูุดจันถึึงร์ะยะเวลาทุีฟื้ืนกลับมาทุีเงินทุุนเร์ิมต์้นใช่้ร์ะยะเวลานานเทุ่าใด
FX Hedgingเปอร์์เซ็็นต์์ของการ์ลงทุุนในสูกุลเงินต์่างปร์ะเทุศทุีมีการ์ป้องกันความเสูียงจัากอัต์ร์าแลกเปลียน 
อัตราส่่วนหมุุนเวียนการลงทุุน (Portfolio Turnover)ความถึีของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์ของกองทุุนร์วมในช่่วงเวลาใดช่่วงเวลาหนึงโดยคํานวณีจัากมูลค่าทุีต์ํากว่าร์ะหว่างผลร์วมของ
มูลค่าการ์ซ็ือหลักทุร์ัพื่ย์กับผลร์วมของมูลค่าการ์ขายหลักทุร์ัพื่ย์ของกองทุุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา1ปีหาร์ด้วยมูลค่าNAVของกองทุุนร์วมเฉลียในร์อบร์ะยะเวลาเดียวกันกองทุุนร์วมทุีมีค่า
PortfolioTurnoverสููงบ่งช่ีถึึงการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์บ่อยคร์ังของผู้จััดการ์กองทุุนและทุําให้มีต์้นทุุนการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ทุีสููงจัึงต์้องพื่ิจัาร์ณีาเปร์ียบเทุียบกับผลการ์ดําเนินงานของกองทุุน
ร์วมเพื่ือปร์ะเมินความคุ้มค่าของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ดังกล่าว
Sharpe Ratioอัต์ร์าสู่วนร์ะหว่างผลต์อบแทุนสู่วนเพื่ิมของกองทุุนร์วมเปร์ียบเทุียบกับความเสูียงจัากการ์ลงทุุนโดยคํานวณีจัากผลต์่างร์ะหว่างอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมกับอัต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุีปร์าศจัากความเสูียง(risk-freerate)เปร์ียบเทุียบกับค่าเบียงเบนมาต์ร์ฐาน(standarddeviation)ของกองทุุนร์วมค่าSharpeRatioสูะทุ้อนถึึงอัต์ร์าผลต์อบแทุนทุีกองทุุนร์วมควร์ได้
ร์ับเพื่ิมขึนเพื่ือช่ดเช่ยกับความเสูียงทุีกองทุุนร์วมร์ับมาโดยกองทุุนร์วมทุีมีค่าSharpeRatioสููงกว่าจัะเป็นกองทุุนร์วมทุีมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์บร์ิหาร์จััดการ์ลงทุุนทุีดีกว่าเนืองจัากได้ร์ับผลต์อบ
แทุนสู่วนเพื่ิมทุีสููงกว่าภายใต์้ร์ะดับความเสูียงเดียวกัน
Alphaผลต์อบแทุนสู่วนเกินของกองทุุนร์วมเมือเปร์ียบเทุียบกับดัช่นีช่ีวัด(benchmark)โดยค่าAlphaทุีสููงหมายถึึงกองทุุนร์วมสูามาร์ถึสูร์้างผลต์อบแทุนได้สููงกว่าดัช่นีช่ีวัดซ็ึงเป็นผลจัาก
ปร์ะสูิทุธิิภาพื่ของผู้จััดการ์กองทุุนร์วมในการ์คัดเลือกหร์ือหาจัังหวะเข้าลงทุุนในหลักทุร์ัพื่ย์ได้อย่างเหมาะสูม
Betaร์ะดับและทุิศทุางการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุนโดยเปร์ียบเทุียบกับอัต์ร์าการ์เปลียนแปลงของต์ลาดBetaน้อยกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ใน
พื่อร์์ต์การ์ลงทุุนมีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนน้อยกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาดBetaมากกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุน
มีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนมากกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาด
Tracking Errorอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์เลียนแบบดัช่นีช่ีวัดโดยหากTrackingErrorต์ําหมายถึึงกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์สูร์้างผลต์อบแทุนให้ใกล้
เคียงกับดัช่นีช่ีวัดกองทุุนร์วมทุีมีค่าTrackingErrorสููงจัะมีอัต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลียห่างจัากดัช่นีช่ีวัดมากขึน
Yield to Maturityอัต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุุนในต์ร์าสูาร์หนีโดยถึือจันคร์บกําหนดอายุซ็ึงคํานวณีจัากดอกเบียทุีจัะได้ร์ับในอนาคต์ต์ลอดอายุต์ร์าสูาร์และเงินต์้นทุีจัะได้ร์ับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจัจัุบันโดยใช่้วัดอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีคํานวณีจัากค่าเฉลียถึ่วงนําหนักของYieldtoMaturityของต์ร์าสูาร์หนีแต์่ละต์ัวทุีกองทุุนร์วมมีการ์ลงทุุนและเนือง
จัากYieldtoMaturityมีหน่วยมาต์ร์ฐานเป็นเปอร์์เซ็็นต์์ต์่อปีจัึงสูามาร์ถึนําไปใช่้เปร์ียบเทุียบอัต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหว่างกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีทุีมีนโยบายถึือคร์องต์ร์าสูาร์หนีจันคร์บกําหนด
อายุและมีลักษณีะการ์ลงทุุนทุีใกล้เคียงกันได้

3

บริษััทุหลักทุรัพย์จััดการกองทุุน ไทุยพาณิิชย์ จัํากัด

โทุรศััพทุ์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ชัน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิิชย์ ปาร์คำ พลาซ่่า เลขทุี 18 ถนนรัชดาภิิเษัก

แขวงจัตุจัักร เขตจัตุจัักร กรุงเทุพฯ 10900

ทุีอยู่ : 

SCBTMFPLUS-A



ประเภทกองทุนรวม / กลุุ่่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี/กองทุนรวมตลุ่าดเงิน /กองทุนรวมทีลุ่งทุนแบบไม่มีความเสียง
ต่างประเทศ  
• กลุุ่่มกองทุนรวม: Money Market Government

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

• ลุ่งทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลุ่ัง พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ พัันธ์บัตรธ์นาคารแห่งประเทศไทย พัันธ์บัตรหรือ
ตราสารหนีทีกองทุนเพัือการฟื้ืนฟืู้แลุ่ะพััฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผูู้้ออก ผูู้้รับรอง ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้คํา
ประกัน พัันธ์บัตรหรือตราสารหนีทีกระทรวงการคลุ่ังเป็นผูู้้ออก ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้รับคําประกัน ไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV ซึ่ึงตราสารหนีทีกองทุนลุ่งทุนจะต้องมีกําหนดวันชำําระหนีไม่เกิน 397 วันนับแต่วันทีลุ่งทุน
โดยจะดํารงอายุถัวเฉลุ่ียแบบถ่วงนําหนัก (portfolio duration) ของตราสารทีลุ่งทุน ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน  
• กองทุนอาจลุ่งทุนในสัญญาซึ่ือขายลุ่่วงหน้า (Derivatives) เพัือป้องกันความเสียง (Hedging)  
• กลุ่ยุทธ์์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผู้ลุ่ประกอบการเคลุ่ือนไหวสูงกว่าดัชำนีชำีวัด (Active
Management)

ผู้ลุ่การดําเนินงานแลุ่ะดัชำนีชำีวัดย้อนหลุ่ัง 5 ปีปฎิิทิน ( % ต่อปี)

0.96%

1.32%

0.44%

0.17%

0.31%

1.22%

1.51%

0.69%

0.37%

0.56%

0.92%

1.24%

0.42%

0.18%

0.35%

0%

1%

2%

SCBTMFPLUS-B ดัชำนีชำีวัด Peer avg

2561 2562 2563 2564 2565

ผู้ลุ่การดําเนินงานย้อนหลุ่ังแบบปักหมุด

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ตังแต่  

จัดตัง
1

SCBTMFPLUS-B 0.20 0.20 0.34 0.46 0.29 0.63 0.96 1.03

ดัชำนีชำีวัด 0.23 0.23 0.45 0.68 0.52 0.85 1.31 1.40

ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน
2 0.21 0.21 0.37 0.51 0.32 0.61 1.01 N/A

ความผู้ันผู้วนของกองทุน 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.06 0.06

ความผู้ันผู้วนของดัชำนีชำีวัด 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 0.08 0.08

หมายเหตุ: ในปีทีกองทุนจดทะเบียน ผู้ลุ่การดําเนินงานจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปีปฏิิทิน

หมายเหตุ:  
1
% ต่อปี  

2
ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน ตามการจัดกลุุ่่มกองทุนรวมของ AIMC category

หนังสือชำีชำวนส่วนสรุปข้อมูลุ่สําคัญ Factsheet
ข้อมูลุ่ ณ วันที 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดไทยพัาณิชำย์ตราสารรัฐตลุ่าดเงิน พัลุ่ัส

ชำนิดหน่วยลุ่งทุน B
SCBTMFPLUS-B

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริมต้น Class

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลุ่

อายุกองทุน

5 กันยายน 2555

5 กันยายน 2555

ไม่จ่าย

ไม่กําหนดอายุโครงการ 

ข้อมูลุ่กองทุนรวม

1 : เสียงตํา

ตํา

ระดับความเสียง

1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลุ่งทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ หรือพัันธ์บัตร
ธ์ปท. ซึ่ึงมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสียงต่างประเทศ

ดัชำนีชำีวัด

(1) ดัชำนีพัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ดัชำนี
พัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบีย
เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ลุ่้านบาท เฉลุ่ียของ 3 ธ์นาคาร
พัาณิชำย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ์นาคารกรุงเทพั ธ์นาคารกสิกรไทย แลุ่ะธ์นาคาร
ไทยพัาณิชำย์ หลุ่ังหักภาษีี 20%  

คําเตือน

• การลุ่งทุนในกองทุนรวมไม่ใชำ่การฝากเงิน  
• ผู้ลุ่การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผู้ลุ่การ
ดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

ผูู้้จัดการกองทุนรวม

นายเอกลุ่ักษีณ์ กระแสเศียร 5 กันยายน 2555

น.ส.ทัชำภรณ์ โอภาสขจรเดชำ 17 สิงหาคม 2564

หนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

ผูู้้ลุ่งทุนสามารถศึกษีาเครืองมือบริหารความเสียง

ด้านสภาพัคลุ่่องได้ทีหนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

1

Ready

บริษีัทหลุ่ักทรัพัย์จัดการกองทุน ไทยพัาณิชำย์ จํากัด



มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังถััดไป: 1,000 บาท

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังแรก: 1,000 บาท

เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.SCB EASY
NET / SCB EASY APP ถัึง 16.00
น.

เวลาทําการ:

วันทําการซื้ือ:

การซื้ือหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการ

การขั้ายค่ืนหน่วยลงทุน

วันทําการขั้ายค่ืน:

เวลาทําการ: เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.SCB EASY
NET / SCB EASY APP ถัึง 16.00
น.

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการขั้ายค่ืน: 1,000 บาท

ยอดค่งเหลือขั้ันต่ำํา: ไมู่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้ายค่ืน:

ทุกวันทําการ

T+1 ค่ือ1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการ
ขั้ายค่ืน

(ขั้อสงวนสิทธิิเปลียนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้าย
ค่ืนจริงซื้ึงอาจเร็วขั้ึนหรือช้้าลงกว่าเดิมูได้ ทังนี ไมู่เกิน
5 วันทําการนับจากวันทํารายการขั้ายค่ืน)

  
หมูายเหต่ำุ: เฉพาะผูู้้ลงทุนทีมูีบัญช้ีซื้ือขั้ายหน่วยลงทุนและ/หรือทํารายการซื้ือขั้ายหน่วยลงทุนกับธินาค่ารไทย
พาณิิช้ย์ จํากัด (มูหาช้น) ทุกสาขั้า

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทีลงทุน 5 อันดับแรก

ช้ือทรัพย์สิน Credit rating % NAV

เงินฝากประจํา 12 เดือน
ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์

AAA(tha) 12.40

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
1/92/66

AAA 12.02

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
9/91/66

AAA 11.27

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
8/91/66

AAA 10.24

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
2/95/66

AAA 8.62

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีลงทุน

ประเภททรัพย์สิน % NAV

พันธิบัต่ำรรัฐบาล / ธินาค่ารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ

79.63

เงินฝาก 13.34

ต่ำัวเงินค่ลัง 7.05

อืน ๆ -0.02

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากผูู้้ถัือหน่วย (% ขั้องมููลค่่าซื้ือขั้าย รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การขั้าย ไมู่มูี ไมู่มูี

การรับซื้ือค่ืน ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ไมู่มูี ไมู่มูี

การโอนหน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมู (% ต่ำ่อปีขั้อง NAV รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.23 0.16

รวมูค่่าใช้้จ่าย 3.21 0.26

SCBTMFPLUS-B
ขั้้อมููลเช้ิงสถัิต่ำิ

Maximum Drawdown -

Recovering Peroid -

FX Hedging -

อัต่ำราส่วนหมูุนเวียนการลงทุน 0.42 เท่า

อายุเฉลียขั้องต่ำราสารหนี 2 เดือน 14 วัน 

Yield to Maturity 1.29% ต่ำ่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

ประเทศ % NAV

ไมู่มูีการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

การจัดสรรการลงทุนในผูู้้ออกต่ำราสาร 5 อันดับแรก

ผูู้้ออกต่ำราสาร Credit rating % NAV

ธินาค่ารแห่งประเทศไทย 79.63

ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์ AAA(tha) 12.40

รัฐบาลประเทศไทย BBB+ 7.05

บมูจ.ธินาค่ารกสิกรไทย AA+(tha) 0.93

บมูจ.ธินาค่าร ยูโอบี AAA(tha) 0.01

การจัดสรรการลงทุนต่ำามูอันดับค่วามูน่าเช้ือถัือ (%)

ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 99.09

2



คำําอธิิบาย

Maximum Drawdownเปอร์์เซ็็นต์์ผลขาดทุุนสููงสูุดของกองทุุนร์วมในร์ะยะเวลา5ปีย้อนหลัง(หร์ือต์ังแต์่จััดต์ังกองทุุนกร์ณีีทุียังไม่คร์บ5ปี)โดยวัดจัากร์ะดับNAVต์่อหน่วยทุีจัุดสููงสูุดไป
จันถึึงจัุดต์ําสูุดในช่่วงทุีNAVต์่อหน่วยปร์ับต์ัวลดลงค่าMaximumDrawdownเป็นข้อมูลทุีช่่วยให้ทุร์าบถึึงความเสูียงทุีอาจัจัะขาดทุุนจัากการ์ลงทุุนในกองทุุนร์วม
Recovering Periodร์ะยะเวลาการ์ฟื้ืนต์ัวเพื่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุุนทุร์าบถึึงร์ะยะเวลาต์ังแต์่การ์ขาดทุุนสููงสูุดจันถึึงร์ะยะเวลาทุีฟื้ืนกลับมาทุีเงินทุุนเร์ิมต์้นใช่้ร์ะยะเวลานานเทุ่าใด
FX Hedgingเปอร์์เซ็็นต์์ของการ์ลงทุุนในสูกุลเงินต์่างปร์ะเทุศทุีมีการ์ป้องกันความเสูียงจัากอัต์ร์าแลกเปลียน 
อัตราส่่วนหมุุนเวียนการลงทุุน (Portfolio Turnover)ความถึีของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์ของกองทุุนร์วมในช่่วงเวลาใดช่่วงเวลาหนึงโดยคํานวณีจัากมูลค่าทุีต์ํากว่าร์ะหว่างผลร์วมของ
มูลค่าการ์ซ็ือหลักทุร์ัพื่ย์กับผลร์วมของมูลค่าการ์ขายหลักทุร์ัพื่ย์ของกองทุุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา1ปีหาร์ด้วยมูลค่าNAVของกองทุุนร์วมเฉลียในร์อบร์ะยะเวลาเดียวกันกองทุุนร์วมทุีมีค่า
PortfolioTurnoverสููงบ่งช่ีถึึงการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์บ่อยคร์ังของผู้จััดการ์กองทุุนและทุําให้มีต์้นทุุนการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ทุีสููงจัึงต์้องพื่ิจัาร์ณีาเปร์ียบเทุียบกับผลการ์ดําเนินงานของกองทุุน
ร์วมเพื่ือปร์ะเมินความคุ้มค่าของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ดังกล่าว
Sharpe Ratioอัต์ร์าสู่วนร์ะหว่างผลต์อบแทุนสู่วนเพื่ิมของกองทุุนร์วมเปร์ียบเทุียบกับความเสูียงจัากการ์ลงทุุนโดยคํานวณีจัากผลต์่างร์ะหว่างอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมกับอัต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุีปร์าศจัากความเสูียง(risk-freerate)เปร์ียบเทุียบกับค่าเบียงเบนมาต์ร์ฐาน(standarddeviation)ของกองทุุนร์วมค่าSharpeRatioสูะทุ้อนถึึงอัต์ร์าผลต์อบแทุนทุีกองทุุนร์วมควร์ได้
ร์ับเพื่ิมขึนเพื่ือช่ดเช่ยกับความเสูียงทุีกองทุุนร์วมร์ับมาโดยกองทุุนร์วมทุีมีค่าSharpeRatioสููงกว่าจัะเป็นกองทุุนร์วมทุีมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์บร์ิหาร์จััดการ์ลงทุุนทุีดีกว่าเนืองจัากได้ร์ับผลต์อบ
แทุนสู่วนเพื่ิมทุีสููงกว่าภายใต์้ร์ะดับความเสูียงเดียวกัน
Alphaผลต์อบแทุนสู่วนเกินของกองทุุนร์วมเมือเปร์ียบเทุียบกับดัช่นีช่ีวัด(benchmark)โดยค่าAlphaทุีสููงหมายถึึงกองทุุนร์วมสูามาร์ถึสูร์้างผลต์อบแทุนได้สููงกว่าดัช่นีช่ีวัดซ็ึงเป็นผลจัาก
ปร์ะสูิทุธิิภาพื่ของผู้จััดการ์กองทุุนร์วมในการ์คัดเลือกหร์ือหาจัังหวะเข้าลงทุุนในหลักทุร์ัพื่ย์ได้อย่างเหมาะสูม
Betaร์ะดับและทุิศทุางการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุนโดยเปร์ียบเทุียบกับอัต์ร์าการ์เปลียนแปลงของต์ลาดBetaน้อยกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ใน
พื่อร์์ต์การ์ลงทุุนมีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนน้อยกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาดBetaมากกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุน
มีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนมากกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาด
Tracking Errorอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์เลียนแบบดัช่นีช่ีวัดโดยหากTrackingErrorต์ําหมายถึึงกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์สูร์้างผลต์อบแทุนให้ใกล้
เคียงกับดัช่นีช่ีวัดกองทุุนร์วมทุีมีค่าTrackingErrorสููงจัะมีอัต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลียห่างจัากดัช่นีช่ีวัดมากขึน
Yield to Maturityอัต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุุนในต์ร์าสูาร์หนีโดยถึือจันคร์บกําหนดอายุซ็ึงคํานวณีจัากดอกเบียทุีจัะได้ร์ับในอนาคต์ต์ลอดอายุต์ร์าสูาร์และเงินต์้นทุีจัะได้ร์ับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจัจัุบันโดยใช่้วัดอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีคํานวณีจัากค่าเฉลียถึ่วงนําหนักของYieldtoMaturityของต์ร์าสูาร์หนีแต์่ละต์ัวทุีกองทุุนร์วมมีการ์ลงทุุนและเนือง
จัากYieldtoMaturityมีหน่วยมาต์ร์ฐานเป็นเปอร์์เซ็็นต์์ต์่อปีจัึงสูามาร์ถึนําไปใช่้เปร์ียบเทุียบอัต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหว่างกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีทุีมีนโยบายถึือคร์องต์ร์าสูาร์หนีจันคร์บกําหนด
อายุและมีลักษณีะการ์ลงทุุนทุีใกล้เคียงกันได้
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บริษััทุหลักทุรัพย์จััดการกองทุุน ไทุยพาณิิชย์ จัํากัด

โทุรศััพทุ์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ชัน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิิชย์ ปาร์คำ พลาซ่่า เลขทุี 18 ถนนรัชดาภิิเษัก

แขวงจัตุจัักร เขตจัตุจัักร กรุงเทุพฯ 10900

ทุีอยู่ : 

SCBTMFPLUS-B



ประเภทกองทุนรวม / กลุุ่่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี/กองทุนรวมตลุ่าดเงิน /กองทุนรวมทีลุ่งทุนแบบไม่มีความเสียง
ต่างประเทศ  
• กลุุ่่มกองทุนรวม: Money Market Government

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

• ลุ่งทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลุ่ัง พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ พัันธ์บัตรธ์นาคารแห่งประเทศไทย พัันธ์บัตรหรือ
ตราสารหนีทีกองทุนเพัือการฟื้ืนฟืู้แลุ่ะพััฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผูู้้ออก ผูู้้รับรอง ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้คํา
ประกัน พัันธ์บัตรหรือตราสารหนีทีกระทรวงการคลุ่ังเป็นผูู้้ออก ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้รับคําประกัน ไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV ซึ่ึงตราสารหนีทีกองทุนลุ่งทุนจะต้องมีกําหนดวันชำําระหนีไม่เกิน 397 วันนับแต่วันทีลุ่งทุน
โดยจะดํารงอายุถัวเฉลุ่ียแบบถ่วงนําหนัก (portfolio duration) ของตราสารทีลุ่งทุน ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน  
• กองทุนอาจลุ่งทุนในสัญญาซึ่ือขายลุ่่วงหน้า (Derivatives) เพัือป้องกันความเสียง (Hedging)  
• กลุ่ยุทธ์์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผู้ลุ่ประกอบการเคลุ่ือนไหวสูงกว่าดัชำนีชำีวัด (Active
Management)

ผู้ลุ่การดําเนินงานแลุ่ะดัชำนีชำีวัดย้อนหลุ่ัง 5 ปีปฎิิทิน ( % ต่อปี)

0.71%
0.61%

0.33%
0.47%

0.84%

0.69%

0.37%

0.56%

1.24%

0.42%

0.18%

0.35%

0%

1%

2%

SCBTMFPLUS-E ดัชำนีชำีวัด Peer avg

2561 2562 2563 2564 2565

ผู้ลุ่การดําเนินงานย้อนหลุ่ังแบบปักหมุด

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ตังแต่  

จัดตัง
1

SCBTMFPLUS-E 0.24 0.24 0.42 0.62 0.46 N/A N/A 0.62

ดัชำนีชำีวัด 0.23 0.23 0.45 0.68 0.52 N/A N/A 0.70

ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน
2 0.21 0.21 0.37 0.51 0.32 N/A N/A N/A

ความผู้ันผู้วนของกองทุน 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 N/A N/A 0.09

ความผู้ันผู้วนของดัชำนีชำีวัด 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 N/A N/A 0.05

หมายเหตุ: ในปีทีกองทุนจดทะเบียน ผู้ลุ่การดําเนินงานจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปีปฏิิทิน

หมายเหตุ:  
1
% ต่อปี  

2
ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน ตามการจัดกลุุ่่มกองทุนรวมของ AIMC category

หนังสือชำีชำวนส่วนสรุปข้อมูลุ่สําคัญ Factsheet
ข้อมูลุ่ ณ วันที 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดไทยพัาณิชำย์ตราสารรัฐตลุ่าดเงิน พัลุ่ัส

ชำนิดหน่วยลุ่งทุน E
SCBTMFPLUS-E

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริมต้น Class

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลุ่

อายุกองทุน

5 กันยายน 2555

10 มิถุนายน 2562

ไม่จ่าย

ไม่กําหนดอายุโครงการ 

ข้อมูลุ่กองทุนรวม

1 : เสียงตํา

ตํา

ระดับความเสียง

1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลุ่งทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ หรือพัันธ์บัตร
ธ์ปท. ซึ่ึงมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสียงต่างประเทศ

ดัชำนีชำีวัด

(1) ดัชำนีพัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ดัชำนี
พัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบีย
เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ลุ่้านบาท เฉลุ่ียของ 3 ธ์นาคาร
พัาณิชำย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ์นาคารกรุงเทพั ธ์นาคารกสิกรไทย แลุ่ะธ์นาคาร
ไทยพัาณิชำย์ หลุ่ังหักภาษีี 20%  

คําเตือน

• การลุ่งทุนในกองทุนรวมไม่ใชำ่การฝากเงิน  
• ผู้ลุ่การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผู้ลุ่การ
ดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

ผูู้้จัดการกองทุนรวม

นายเอกลุ่ักษีณ์ กระแสเศียร 5 กันยายน 2555

น.ส.ทัชำภรณ์ โอภาสขจรเดชำ 17 สิงหาคม 2564

หนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

ผูู้้ลุ่งทุนสามารถศึกษีาเครืองมือบริหารความเสียง

ด้านสภาพัคลุ่่องได้ทีหนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

1

Ready

บริษีัทหลุ่ักทรัพัย์จัดการกองทุน ไทยพัาณิชำย์ จํากัด



มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังถััดไป: 1 บาท

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังแรก: 1 บาท

เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.  เวลาทําการ:

วันทําการซื้ือ:

การซื้ือหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการ

การขั้ายค่ืนหน่วยลงทุน

วันทําการขั้ายค่ืน:

เวลาทําการ: เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.  

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการขั้ายค่ืน: 1 บาท

ยอดค่งเหลือขั้ันต่ำํา: 1 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้ายค่ืน:

ทุกวันทําการ

T+1 ค่ือ1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการ
ขั้ายค่ืน

(ขั้อสงวนสิทธิิเปลียนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้าย
ค่ืนจริงซื้ึงอาจเร็วขั้ึนหรือช้้าลงกว่าเดิมูได้ ทังนี ไมู่เกิน
5 วันทําการนับจากวันทํารายการขั้ายค่ืน)

  
หมูายเหต่ำุ: ซื้ือขั้ายหน่วยลงทุนผ่่าน SCBAM Fund Click Application    
บริษััทจัดการอาจปฏิิเสธิค่ําสังซื้ือและ/หรือค่ําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า หากมููลค่่าหน่วยลงทุนค่งเหลือ
มููลค่่าการสังซื้ือหน่วยลงทุนสุทธิิ และมููลค่่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้าสุทธิิขั้องแต่ำ่ละบัญช้ีผู่้ถัือหน่วยลงทุน
และ/หรือผู่้ถัือหน่วยลงทุนแต่ำ่ละราย ในทุกหน่วยลงทุนช้นิดช้่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และทุกหน่วยลงทุนช้นิดเพื่ือ
สิทธิิประโยช้น์ทางภาษัีผ่่านช้่องทางอิเล็กทรอนิกส์* เมูือรวมูกันทุกกองทุนภายใต่ำ้การบริหารจัดการขั้องบริษััท
จัดการแล้ว มูีมููลค่่ารวมูกันมูากกว่าหนึงล้านบาท (มููลค่่ารวมูทีหนึง) ทังนี สําหรับหน่วยลงทุนช้นิดช้่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขั้องกองทุนรวมูเพื่ือสิทธิิประโยช้น์ทางภาษัี** และหน่วยลงทุนช้นิดเพื่ือสิทธิิประโยช้น์ทางภาษัี
ผ่่านช้่องทางอิเล็กทรอนิกส์*จะกําหนดมููลค่่ารวมูกันไมู่เกินสองแสนบาท (มููลค่่ารวมูทีสอง) โดยมููลค่่ารวมูทีสอง
นับรวมูอยู่ภายในมููลค่่ารวมูทีหนึง    
*หมูายถัึง ช้นิดเพื่ือการออมูผ่่านช้่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช้นิดเพื่ือสิทธิิประโยช้น์ทางภาษัีผ่่านช้่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อืนๆทีอาจมูีขั้ึนในอนาค่ต่ำ    
**หมูายถัึง กองทุนรวมูเพื่ือการเลียงช้ีพื่ และกองทุนรวมูเพื่ือสิทธิิประโยช้น์ทางภาษัีอืนๆทีอาจมูีขั้ึนในอนาค่ต่ำ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพื่ิจารณาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพื่ือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพื่ิจารณาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพื่ือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพื่ย์สินทีลงทุน 5 อันดับแรก

ช้ือทรัพื่ย์สิน Credit rating % NAV

เงินฝากประจํา 12 เดือน
ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์

AAA(tha) 12.40

พื่ันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
1/92/66

AAA 12.02

พื่ันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
9/91/66

AAA 11.27

พื่ันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
8/91/66

AAA 10.24

พื่ันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
2/95/66

AAA 8.62

สัดส่วนประเภททรัพื่ย์สินทีลงทุน

ประเภททรัพื่ย์สิน % NAV

พื่ันธิบัต่ำรรัฐบาล / ธินาค่ารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ

79.63

เงินฝาก 13.34

ต่ำัวเงินค่ลัง 7.05

อืน ๆ -0.02

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากผู่้ถัือหน่วย (% ขั้องมููลค่่าซื้ือขั้าย รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การขั้าย ไมู่มูี ไมู่มูี

การรับซื้ือค่ืน ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ไมู่มูี ไมู่มูี

การโอนหน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมู (% ต่ำ่อปีขั้อง NAV รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.96 ยกเว้นไมู่เรียกเก็บ

รวมูค่่าใช้้จ่าย 3.21 0.10

SCBTMFPLUS-E
ขั้้อมููลเช้ิงสถัิต่ำิ

Maximum Drawdown -0.15%

Recovering Peroid 1 เดือน 

FX Hedging -

อัต่ำราส่วนหมูุนเวียนการลงทุน 0.42 เท่า

อายุเฉลียขั้องต่ำราสารหนี 2 เดือน 14 วัน 

Yield to Maturity 1.29% ต่ำ่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

ประเทศ % NAV

ไมู่มูีการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

การจัดสรรการลงทุนในผู่้ออกต่ำราสาร 5 อันดับแรก

ผู่้ออกต่ำราสาร Credit rating % NAV

ธินาค่ารแห่งประเทศไทย 79.63

ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์ AAA(tha) 12.40

รัฐบาลประเทศไทย BBB+ 7.05

บมูจ.ธินาค่ารกสิกรไทย AA+(tha) 0.93

บมูจ.ธินาค่าร ยูโอบี AAA(tha) 0.01

การจัดสรรการลงทุนต่ำามูอันดับค่วามูน่าเช้ือถัือ (%)

ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 99.09

2



คำําอธิิบาย

Maximum Drawdownเปอร์์เซ็็นต์์ผลขาดทุุนสููงสูุดของกองทุุนร์วมในร์ะยะเวลา5ปีย้อนหลัง(หร์ือต์ังแต์่จััดต์ังกองทุุนกร์ณีีทุียังไม่คร์บ5ปี)โดยวัดจัากร์ะดับNAVต์่อหน่วยทุีจัุดสููงสูุดไป
จันถึึงจัุดต์ําสูุดในช่่วงทุีNAVต์่อหน่วยปร์ับต์ัวลดลงค่าMaximumDrawdownเป็นข้อมูลทุีช่่วยให้ทุร์าบถึึงความเสูียงทุีอาจัจัะขาดทุุนจัากการ์ลงทุุนในกองทุุนร์วม
Recovering Periodร์ะยะเวลาการ์ฟื้ืนต์ัวเพื่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุุนทุร์าบถึึงร์ะยะเวลาต์ังแต์่การ์ขาดทุุนสููงสูุดจันถึึงร์ะยะเวลาทุีฟื้ืนกลับมาทุีเงินทุุนเร์ิมต์้นใช่้ร์ะยะเวลานานเทุ่าใด
FX Hedgingเปอร์์เซ็็นต์์ของการ์ลงทุุนในสูกุลเงินต์่างปร์ะเทุศทุีมีการ์ป้องกันความเสูียงจัากอัต์ร์าแลกเปลียน 
อัตราส่่วนหมุุนเวียนการลงทุุน (Portfolio Turnover)ความถึีของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์ของกองทุุนร์วมในช่่วงเวลาใดช่่วงเวลาหนึงโดยคํานวณีจัากมูลค่าทุีต์ํากว่าร์ะหว่างผลร์วมของ
มูลค่าการ์ซ็ือหลักทุร์ัพื่ย์กับผลร์วมของมูลค่าการ์ขายหลักทุร์ัพื่ย์ของกองทุุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา1ปีหาร์ด้วยมูลค่าNAVของกองทุุนร์วมเฉลียในร์อบร์ะยะเวลาเดียวกันกองทุุนร์วมทุีมีค่า
PortfolioTurnoverสููงบ่งช่ีถึึงการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์บ่อยคร์ังของผู้จััดการ์กองทุุนและทุําให้มีต์้นทุุนการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ทุีสููงจัึงต์้องพื่ิจัาร์ณีาเปร์ียบเทุียบกับผลการ์ดําเนินงานของกองทุุน
ร์วมเพื่ือปร์ะเมินความคุ้มค่าของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ดังกล่าว
Sharpe Ratioอัต์ร์าสู่วนร์ะหว่างผลต์อบแทุนสู่วนเพื่ิมของกองทุุนร์วมเปร์ียบเทุียบกับความเสูียงจัากการ์ลงทุุนโดยคํานวณีจัากผลต์่างร์ะหว่างอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมกับอัต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุีปร์าศจัากความเสูียง(risk-freerate)เปร์ียบเทุียบกับค่าเบียงเบนมาต์ร์ฐาน(standarddeviation)ของกองทุุนร์วมค่าSharpeRatioสูะทุ้อนถึึงอัต์ร์าผลต์อบแทุนทุีกองทุุนร์วมควร์ได้
ร์ับเพื่ิมขึนเพื่ือช่ดเช่ยกับความเสูียงทุีกองทุุนร์วมร์ับมาโดยกองทุุนร์วมทุีมีค่าSharpeRatioสููงกว่าจัะเป็นกองทุุนร์วมทุีมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์บร์ิหาร์จััดการ์ลงทุุนทุีดีกว่าเนืองจัากได้ร์ับผลต์อบ
แทุนสู่วนเพื่ิมทุีสููงกว่าภายใต์้ร์ะดับความเสูียงเดียวกัน
Alphaผลต์อบแทุนสู่วนเกินของกองทุุนร์วมเมือเปร์ียบเทุียบกับดัช่นีช่ีวัด(benchmark)โดยค่าAlphaทุีสููงหมายถึึงกองทุุนร์วมสูามาร์ถึสูร์้างผลต์อบแทุนได้สููงกว่าดัช่นีช่ีวัดซ็ึงเป็นผลจัาก
ปร์ะสูิทุธิิภาพื่ของผู้จััดการ์กองทุุนร์วมในการ์คัดเลือกหร์ือหาจัังหวะเข้าลงทุุนในหลักทุร์ัพื่ย์ได้อย่างเหมาะสูม
Betaร์ะดับและทุิศทุางการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุนโดยเปร์ียบเทุียบกับอัต์ร์าการ์เปลียนแปลงของต์ลาดBetaน้อยกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ใน
พื่อร์์ต์การ์ลงทุุนมีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนน้อยกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาดBetaมากกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุน
มีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนมากกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาด
Tracking Errorอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์เลียนแบบดัช่นีช่ีวัดโดยหากTrackingErrorต์ําหมายถึึงกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์สูร์้างผลต์อบแทุนให้ใกล้
เคียงกับดัช่นีช่ีวัดกองทุุนร์วมทุีมีค่าTrackingErrorสููงจัะมีอัต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลียห่างจัากดัช่นีช่ีวัดมากขึน
Yield to Maturityอัต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุุนในต์ร์าสูาร์หนีโดยถึือจันคร์บกําหนดอายุซ็ึงคํานวณีจัากดอกเบียทุีจัะได้ร์ับในอนาคต์ต์ลอดอายุต์ร์าสูาร์และเงินต์้นทุีจัะได้ร์ับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจัจัุบันโดยใช่้วัดอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีคํานวณีจัากค่าเฉลียถึ่วงนําหนักของYieldtoMaturityของต์ร์าสูาร์หนีแต์่ละต์ัวทุีกองทุุนร์วมมีการ์ลงทุุนและเนือง
จัากYieldtoMaturityมีหน่วยมาต์ร์ฐานเป็นเปอร์์เซ็็นต์์ต์่อปีจัึงสูามาร์ถึนําไปใช่้เปร์ียบเทุียบอัต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหว่างกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีทุีมีนโยบายถึือคร์องต์ร์าสูาร์หนีจันคร์บกําหนด
อายุและมีลักษณีะการ์ลงทุุนทุีใกล้เคียงกันได้

3

บริษััทุหลักทุรัพย์จััดการกองทุุน ไทุยพาณิิชย์ จัํากัด

โทุรศััพทุ์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ชัน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิิชย์ ปาร์คำ พลาซ่่า เลขทุี 18 ถนนรัชดาภิิเษัก

แขวงจัตุจัักร เขตจัตุจัักร กรุงเทุพฯ 10900

ทุีอยู่ : 

SCBTMFPLUS-E



ประเภทกองทุนรวม / กลุุ่่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี/กองทุนรวมตลุ่าดเงิน /กองทุนรวมทีลุ่งทุนแบบไม่มีความเสียง
ต่างประเทศ  
• กลุุ่่มกองทุนรวม: Money Market Government

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

• ลุ่งทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลุ่ัง พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ พัันธ์บัตรธ์นาคารแห่งประเทศไทย พัันธ์บัตรหรือ
ตราสารหนีทีกองทุนเพัือการฟื้ืนฟืู้แลุ่ะพััฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผูู้้ออก ผูู้้รับรอง ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้คํา
ประกัน พัันธ์บัตรหรือตราสารหนีทีกระทรวงการคลุ่ังเป็นผูู้้ออก ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้รับคําประกัน ไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV ซึ่ึงตราสารหนีทีกองทุนลุ่งทุนจะต้องมีกําหนดวันชำําระหนีไม่เกิน 397 วันนับแต่วันทีลุ่งทุน
โดยจะดํารงอายุถัวเฉลุ่ียแบบถ่วงนําหนัก (portfolio duration) ของตราสารทีลุ่งทุน ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน  
• กองทุนอาจลุ่งทุนในสัญญาซึ่ือขายลุ่่วงหน้า (Derivatives) เพัือป้องกันความเสียง (Hedging)  
• กลุ่ยุทธ์์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผู้ลุ่ประกอบการเคลุ่ือนไหวสูงกว่าดัชำนีชำีวัด (Active
Management)

ผู้ลุ่การดําเนินงานแลุ่ะดัชำนีชำีวัดย้อนหลุ่ัง 5 ปีปฎิิทิน ( % ต่อปี)

1.06%

1.42%

0.50%

0.22%

0.36%

1.22%

1.51%

0.69%

0.37%

0.56%

0.92%

1.24%

0.42%

0.18%

0.35%

0%

1%

2%

SCBTMFPLUS-I ดัชำนีชำีวัด Peer avg

2561 2562 2563 2564 2565

ผู้ลุ่การดําเนินงานย้อนหลุ่ังแบบปักหมุด

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ตังแต่  

จัดตัง
1

SCBTMFPLUS-I 0.21 0.21 0.37 0.51 0.34 0.70 1.13 1.21

ดัชำนีชำีวัด 0.23 0.23 0.45 0.68 0.52 0.85 1.31 1.40

ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน
2 0.21 0.21 0.37 0.51 0.32 0.61 1.01 N/A

ความผู้ันผู้วนของกองทุน 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 0.07

ความผู้ันผู้วนของดัชำนีชำีวัด 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 0.08 0.08

หมายเหตุ: ในปีทีกองทุนจดทะเบียน ผู้ลุ่การดําเนินงานจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปีปฏิิทิน

หมายเหตุ:  
1
% ต่อปี  

2
ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน ตามการจัดกลุุ่่มกองทุนรวมของ AIMC category

หนังสือชำีชำวนส่วนสรุปข้อมูลุ่สําคัญ Factsheet
ข้อมูลุ่ ณ วันที 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดไทยพัาณิชำย์ตราสารรัฐตลุ่าดเงิน พัลุ่ัส

ชำนิดหน่วยลุ่งทุน I
SCBTMFPLUS-I

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริมต้น Class

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลุ่

อายุกองทุน

5 กันยายน 2555

5 กันยายน 2555

ไม่จ่าย

ไม่กําหนดอายุโครงการ 

ข้อมูลุ่กองทุนรวม

1 : เสียงตํา

ตํา

ระดับความเสียง

1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลุ่งทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ หรือพัันธ์บัตร
ธ์ปท. ซึ่ึงมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสียงต่างประเทศ

ดัชำนีชำีวัด

(1) ดัชำนีพัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ดัชำนี
พัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบีย
เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ลุ่้านบาท เฉลุ่ียของ 3 ธ์นาคาร
พัาณิชำย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ์นาคารกรุงเทพั ธ์นาคารกสิกรไทย แลุ่ะธ์นาคาร
ไทยพัาณิชำย์ หลุ่ังหักภาษีี 20%  

คําเตือน

• การลุ่งทุนในกองทุนรวมไม่ใชำ่การฝากเงิน  
• ผู้ลุ่การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผู้ลุ่การ
ดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

ผูู้้จัดการกองทุนรวม

นายเอกลุ่ักษีณ์ กระแสเศียร 5 กันยายน 2555

น.ส.ทัชำภรณ์ โอภาสขจรเดชำ 17 สิงหาคม 2564

หนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

ผูู้้ลุ่งทุนสามารถศึกษีาเครืองมือบริหารความเสียง

ด้านสภาพัคลุ่่องได้ทีหนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

1

Ready

บริษีัทหลุ่ักทรัพัย์จัดการกองทุน ไทยพัาณิชำย์ จํากัด



มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังถััดไป: ไมู่กําหนด

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังแรก: 1,000 บาท

เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.  เวลาทําการ:

วันทําการซื้ือ:

การซื้ือหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการ

การขั้ายค่ืนหน่วยลงทุน

วันทําการขั้ายค่ืน:

เวลาทําการ: เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.  

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการขั้ายค่ืน: ไมู่กําหนด

ยอดค่งเหลือขั้ันต่ำํา: ไมู่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้ายค่ืน:

ทุกวันทําการ

T+1 ค่ือ1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการ
ขั้ายค่ืน

(ขั้อสงวนสิทธิิเปลียนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้าย
ค่ืนจริงซื้ึงอาจเร็วขั้ึนหรือช้้าลงกว่าเดิมูได้ ทังนี ไมู่เกิน
5 วันทําการนับจากวันทํารายการขั้ายค่ืน)

  
หมูายเหต่ำุ: เฉพาะผูู้้ลงทุนทีมูีบัญช้ีซื้ือขั้ายหน่วยลงทุน และ/หรือทํารายการซื้ือขั้ายหน่วยลงทุนกับบริษััทจัดการ
และ/หรือผูู้้สนับสนุนการขั้ายหรือรับซื้ือค่ืนต่ำามูทีบริษััทจัดการกําหนด (ทีมูิใช้่ธินาค่ารไทยพาณิิช้ย์) และ/หรือ
ต่ำัวแทนในการขั้ายหรือรับซื้ือค่ืนหน่วยลงทุน (ต่ำัวแทนขั้ายอิสระ) ทีแต่ำ่งต่ำังโดยบริษััทจัดการ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทีลงทุน 5 อันดับแรก

ช้ือทรัพย์สิน Credit rating % NAV

เงินฝากประจํา 12 เดือน
ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์

AAA(tha) 12.40

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
1/92/66

AAA 12.02

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
9/91/66

AAA 11.27

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
8/91/66

AAA 10.24

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
2/95/66

AAA 8.62

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีลงทุน

ประเภททรัพย์สิน % NAV

พันธิบัต่ำรรัฐบาล / ธินาค่ารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ

79.63

เงินฝาก 13.34

ต่ำัวเงินค่ลัง 7.05

อืน ๆ -0.02

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากผูู้้ถัือหน่วย (% ขั้องมููลค่่าซื้ือขั้าย รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การขั้าย ไมู่มูี ไมู่มูี

การรับซื้ือค่ืน ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ไมู่มูี ไมู่มูี

การโอนหน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมู (% ต่ำ่อปีขั้อง NAV รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.96 0.11

รวมูค่่าใช้้จ่าย 3.21 0.21

SCBTMFPLUS-I
ขั้้อมููลเช้ิงสถัิต่ำิ

Maximum Drawdown -

Recovering Peroid -

FX Hedging -

อัต่ำราส่วนหมูุนเวียนการลงทุน 0.42 เท่า

อายุเฉลียขั้องต่ำราสารหนี 2 เดือน 14 วัน 

Yield to Maturity 1.29% ต่ำ่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

ประเทศ % NAV

ไมู่มูีการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

การจัดสรรการลงทุนในผูู้้ออกต่ำราสาร 5 อันดับแรก

ผูู้้ออกต่ำราสาร Credit rating % NAV

ธินาค่ารแห่งประเทศไทย 79.63

ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์ AAA(tha) 12.40

รัฐบาลประเทศไทย BBB+ 7.05

บมูจ.ธินาค่ารกสิกรไทย AA+(tha) 0.93

บมูจ.ธินาค่าร ยูโอบี AAA(tha) 0.01

การจัดสรรการลงทุนต่ำามูอันดับค่วามูน่าเช้ือถัือ (%)

ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 99.09

2



คำําอธิิบาย

Maximum Drawdownเปอร์์เซ็็นต์์ผลขาดทุุนสููงสูุดของกองทุุนร์วมในร์ะยะเวลา5ปีย้อนหลัง(หร์ือต์ังแต์่จััดต์ังกองทุุนกร์ณีีทุียังไม่คร์บ5ปี)โดยวัดจัากร์ะดับNAVต์่อหน่วยทุีจัุดสููงสูุดไป
จันถึึงจัุดต์ําสูุดในช่่วงทุีNAVต์่อหน่วยปร์ับต์ัวลดลงค่าMaximumDrawdownเป็นข้อมูลทุีช่่วยให้ทุร์าบถึึงความเสูียงทุีอาจัจัะขาดทุุนจัากการ์ลงทุุนในกองทุุนร์วม
Recovering Periodร์ะยะเวลาการ์ฟื้ืนต์ัวเพื่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุุนทุร์าบถึึงร์ะยะเวลาต์ังแต์่การ์ขาดทุุนสููงสูุดจันถึึงร์ะยะเวลาทุีฟื้ืนกลับมาทุีเงินทุุนเร์ิมต์้นใช่้ร์ะยะเวลานานเทุ่าใด
FX Hedgingเปอร์์เซ็็นต์์ของการ์ลงทุุนในสูกุลเงินต์่างปร์ะเทุศทุีมีการ์ป้องกันความเสูียงจัากอัต์ร์าแลกเปลียน 
อัตราส่่วนหมุุนเวียนการลงทุุน (Portfolio Turnover)ความถึีของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์ของกองทุุนร์วมในช่่วงเวลาใดช่่วงเวลาหนึงโดยคํานวณีจัากมูลค่าทุีต์ํากว่าร์ะหว่างผลร์วมของ
มูลค่าการ์ซ็ือหลักทุร์ัพื่ย์กับผลร์วมของมูลค่าการ์ขายหลักทุร์ัพื่ย์ของกองทุุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา1ปีหาร์ด้วยมูลค่าNAVของกองทุุนร์วมเฉลียในร์อบร์ะยะเวลาเดียวกันกองทุุนร์วมทุีมีค่า
PortfolioTurnoverสููงบ่งช่ีถึึงการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์บ่อยคร์ังของผู้จััดการ์กองทุุนและทุําให้มีต์้นทุุนการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ทุีสููงจัึงต์้องพื่ิจัาร์ณีาเปร์ียบเทุียบกับผลการ์ดําเนินงานของกองทุุน
ร์วมเพื่ือปร์ะเมินความคุ้มค่าของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ดังกล่าว
Sharpe Ratioอัต์ร์าสู่วนร์ะหว่างผลต์อบแทุนสู่วนเพื่ิมของกองทุุนร์วมเปร์ียบเทุียบกับความเสูียงจัากการ์ลงทุุนโดยคํานวณีจัากผลต์่างร์ะหว่างอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมกับอัต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุีปร์าศจัากความเสูียง(risk-freerate)เปร์ียบเทุียบกับค่าเบียงเบนมาต์ร์ฐาน(standarddeviation)ของกองทุุนร์วมค่าSharpeRatioสูะทุ้อนถึึงอัต์ร์าผลต์อบแทุนทุีกองทุุนร์วมควร์ได้
ร์ับเพื่ิมขึนเพื่ือช่ดเช่ยกับความเสูียงทุีกองทุุนร์วมร์ับมาโดยกองทุุนร์วมทุีมีค่าSharpeRatioสููงกว่าจัะเป็นกองทุุนร์วมทุีมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์บร์ิหาร์จััดการ์ลงทุุนทุีดีกว่าเนืองจัากได้ร์ับผลต์อบ
แทุนสู่วนเพื่ิมทุีสููงกว่าภายใต์้ร์ะดับความเสูียงเดียวกัน
Alphaผลต์อบแทุนสู่วนเกินของกองทุุนร์วมเมือเปร์ียบเทุียบกับดัช่นีช่ีวัด(benchmark)โดยค่าAlphaทุีสููงหมายถึึงกองทุุนร์วมสูามาร์ถึสูร์้างผลต์อบแทุนได้สููงกว่าดัช่นีช่ีวัดซ็ึงเป็นผลจัาก
ปร์ะสูิทุธิิภาพื่ของผู้จััดการ์กองทุุนร์วมในการ์คัดเลือกหร์ือหาจัังหวะเข้าลงทุุนในหลักทุร์ัพื่ย์ได้อย่างเหมาะสูม
Betaร์ะดับและทุิศทุางการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุนโดยเปร์ียบเทุียบกับอัต์ร์าการ์เปลียนแปลงของต์ลาดBetaน้อยกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ใน
พื่อร์์ต์การ์ลงทุุนมีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนน้อยกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาดBetaมากกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุน
มีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนมากกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาด
Tracking Errorอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์เลียนแบบดัช่นีช่ีวัดโดยหากTrackingErrorต์ําหมายถึึงกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์สูร์้างผลต์อบแทุนให้ใกล้
เคียงกับดัช่นีช่ีวัดกองทุุนร์วมทุีมีค่าTrackingErrorสููงจัะมีอัต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลียห่างจัากดัช่นีช่ีวัดมากขึน
Yield to Maturityอัต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุุนในต์ร์าสูาร์หนีโดยถึือจันคร์บกําหนดอายุซ็ึงคํานวณีจัากดอกเบียทุีจัะได้ร์ับในอนาคต์ต์ลอดอายุต์ร์าสูาร์และเงินต์้นทุีจัะได้ร์ับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจัจัุบันโดยใช่้วัดอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีคํานวณีจัากค่าเฉลียถึ่วงนําหนักของYieldtoMaturityของต์ร์าสูาร์หนีแต์่ละต์ัวทุีกองทุุนร์วมมีการ์ลงทุุนและเนือง
จัากYieldtoMaturityมีหน่วยมาต์ร์ฐานเป็นเปอร์์เซ็็นต์์ต์่อปีจัึงสูามาร์ถึนําไปใช่้เปร์ียบเทุียบอัต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหว่างกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีทุีมีนโยบายถึือคร์องต์ร์าสูาร์หนีจันคร์บกําหนด
อายุและมีลักษณีะการ์ลงทุุนทุีใกล้เคียงกันได้

3

บริษััทุหลักทุรัพย์จััดการกองทุุน ไทุยพาณิิชย์ จัํากัด

โทุรศััพทุ์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ชัน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิิชย์ ปาร์คำ พลาซ่่า เลขทุี 18 ถนนรัชดาภิิเษัก

แขวงจัตุจัักร เขตจัตุจัักร กรุงเทุพฯ 10900

ทุีอยู่ : 

SCBTMFPLUS-I



ประเภทกองทุนรวม / กลุุ่่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี/กองทุนรวมตลุ่าดเงิน /กองทุนรวมทีลุ่งทุนแบบไม่มีความเสียง
ต่างประเทศ  
• กลุุ่่มกองทุนรวม: Money Market Government

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

• ลุ่งทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลุ่ัง พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ พัันธ์บัตรธ์นาคารแห่งประเทศไทย พัันธ์บัตรหรือ
ตราสารหนีทีกองทุนเพัือการฟื้ืนฟืู้แลุ่ะพััฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผูู้้ออก ผูู้้รับรอง ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้คํา
ประกัน พัันธ์บัตรหรือตราสารหนีทีกระทรวงการคลุ่ังเป็นผูู้้ออก ผูู้้รับอาวัลุ่ หรือผูู้้รับคําประกัน ไม่น้อยกว่า
80% ของ NAV ซึ่ึงตราสารหนีทีกองทุนลุ่งทุนจะต้องมีกําหนดวันชำําระหนีไม่เกิน 397 วันนับแต่วันทีลุ่งทุน
โดยจะดํารงอายุถัวเฉลุ่ียแบบถ่วงนําหนัก (portfolio duration) ของตราสารทีลุ่งทุน ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน  
• กองทุนอาจลุ่งทุนในสัญญาซึ่ือขายลุ่่วงหน้า (Derivatives) เพัือป้องกันความเสียง (Hedging)  
• กลุ่ยุทธ์์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผู้ลุ่ประกอบการเคลุ่ือนไหวสูงกว่าดัชำนีชำีวัด (Active
Management)

ผู้ลุ่การดําเนินงานแลุ่ะดัชำนีชำีวัดย้อนหลุ่ัง 5 ปีปฎิิทิน ( % ต่อปี)

1.18%

1.49%

0.48%

0.33% 0.31%

1.22%

1.51%

0.69%

0.37%

0.56%

0.92%

1.24%

0.42%

0.18%

0.35%

0%

1%

2%

SCBTMFPLUS-P ดัชำนีชำีวัด Peer avg

2561 2562 2563 2564 2565

ผู้ลุ่การดําเนินงานย้อนหลุ่ังแบบปักหมุด

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ตังแต่  

จัดตัง
1

SCBTMFPLUS-P 0.21 0.21 0.35 0.46 0.36 0.74 N/A 0.79

ดัชำนีชำีวัด 0.23 0.23 0.45 0.68 0.52 0.85 N/A 0.89

ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน
2 0.21 0.21 0.37 0.51 0.32 0.61 N/A N/A

ความผู้ันผู้วนของกองทุน 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 N/A 0.06

ความผู้ันผู้วนของดัชำนีชำีวัด 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 N/A 0.06

หมายเหตุ: ในปีทีกองทุนจดทะเบียน ผู้ลุ่การดําเนินงานจะแสดงตังแต่วันทีจดทะเบียนกองทุนจนถึงสินปีปฏิิทิน

หมายเหตุ:  
1
% ต่อปี  

2
ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน ตามการจัดกลุุ่่มกองทุนรวมของ AIMC category

หนังสือชำีชำวนส่วนสรุปข้อมูลุ่สําคัญ Factsheet
ข้อมูลุ่ ณ วันที 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดไทยพัาณิชำย์ตราสารรัฐตลุ่าดเงิน พัลุ่ัส

ชำนิดหน่วยลุ่งทุน P
SCBTMFPLUS-P

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริมต้น Class

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ลุ่

อายุกองทุน

5 กันยายน 2555

1 สิงหาคม 2560

ไม่จ่าย

ไม่กําหนดอายุโครงการ 

ข้อมูลุ่กองทุนรวม

1 : เสียงตํา

ตํา

ระดับความเสียง

1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลุ่งทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พัันธ์บัตรรัฐบาลุ่ หรือพัันธ์บัตร
ธ์ปท. ซึ่ึงมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสียงต่างประเทศ

ดัชำนีชำีวัด

(1) ดัชำนีพัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ดัชำนี
พัันธ์บัตรทีมีอายุคงที (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบีย
เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ลุ่้านบาท เฉลุ่ียของ 3 ธ์นาคาร
พัาณิชำย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธ์นาคารกรุงเทพั ธ์นาคารกสิกรไทย แลุ่ะธ์นาคาร
ไทยพัาณิชำย์ หลุ่ังหักภาษีี 20%  

คําเตือน

• การลุ่งทุนในกองทุนรวมไม่ใชำ่การฝากเงิน  
• ผู้ลุ่การดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผู้ลุ่การ
ดําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

ผูู้้จัดการกองทุนรวม

นายเอกลุ่ักษีณ์ กระแสเศียร 5 กันยายน 2555

น.ส.ทัชำภรณ์ โอภาสขจรเดชำ 17 สิงหาคม 2564

หนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

ผูู้้ลุ่งทุนสามารถศึกษีาเครืองมือบริหารความเสียง

ด้านสภาพัคลุ่่องได้ทีหนังสือชำีชำวนฉบับเต็ม

1

Ready

บริษีัทหลุ่ักทรัพัย์จัดการกองทุน ไทยพัาณิชำย์ จํากัด



มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังถััดไป: 1 บาท

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังแรก: 1 บาท

เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.  เวลาทําการ:

วันทําการซื้ือ:

การซื้ือหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการ

การขั้ายค่ืนหน่วยลงทุน

วันทําการขั้ายค่ืน:

เวลาทําการ: เปิดทําการ ถัึง 15.30 น.  

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการขั้ายค่ืน: 5,000 บาท

ยอดค่งเหลือขั้ันต่ำํา: ไมู่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้ายค่ืน:

ทุกวันทําการ

T+1 ค่ือ1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการ
ขั้ายค่ืน

(ขั้อสงวนสิทธิิเปลียนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้าย
ค่ืนจริงซื้ึงอาจเร็วขั้ึนหรือช้้าลงกว่าเดิมูได้ ทังนี ไมู่เกิน
5 วันทําการนับจากวันทํารายการขั้ายค่ืน)

  
หมูายเหต่ำุ: โดยเบืองต่ำ้นบริษััทจัดการกําหนดให้บริการเฉพาะผูู้้ลงทุนกองทุนสํารองเลียงช้ีพ และ/หรือ กองทุน
ส่วนบุค่ค่ลภายใต่ำ้การบริหารขั้องบริษััทจัดการเท่านัน

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทีลงทุน 5 อันดับแรก

ช้ือทรัพย์สิน Credit rating % NAV

เงินฝากประจํา 12 เดือน
ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์

AAA(tha) 12.40

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
1/92/66

AAA 12.02

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
9/91/66

AAA 11.27

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
8/91/66

AAA 10.24

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
2/95/66

AAA 8.62

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีลงทุน

ประเภททรัพย์สิน % NAV

พันธิบัต่ำรรัฐบาล / ธินาค่ารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ

79.63

เงินฝาก 13.34

ต่ำัวเงินค่ลัง 7.05

อืน ๆ -0.02

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากผูู้้ถัือหน่วย (% ขั้องมููลค่่าซื้ือขั้าย รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การขั้าย ไมู่มูี ไมู่มูี

การรับซื้ือค่ืน ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก ไมู่มูี ไมู่มูี

การโอนหน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่ำ่อ 1,000 หน่วย

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมู (% ต่ำ่อปีขั้อง NAV รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.96 ยกเว้นไมู่เรียกเก็บ

รวมูค่่าใช้้จ่าย 3.21 0.10

SCBTMFPLUS-P
ขั้้อมููลเช้ิงสถัิต่ำิ

Maximum Drawdown -0.26%

Recovering Peroid 2 เดือน 

FX Hedging -

อัต่ำราส่วนหมูุนเวียนการลงทุน 0.42 เท่า

อายุเฉลียขั้องต่ำราสารหนี 2 เดือน 14 วัน 

Yield to Maturity 1.29% ต่ำ่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

ประเทศ % NAV

ไมู่มูีการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

การจัดสรรการลงทุนในผูู้้ออกต่ำราสาร 5 อันดับแรก

ผูู้้ออกต่ำราสาร Credit rating % NAV

ธินาค่ารแห่งประเทศไทย 79.63

ธินาค่ารอาค่ารสงเค่ราะห์ AAA(tha) 12.40

รัฐบาลประเทศไทย BBB+ 7.05

บมูจ.ธินาค่ารกสิกรไทย AA+(tha) 0.93

บมูจ.ธินาค่าร ยูโอบี AAA(tha) 0.01

การจัดสรรการลงทุนต่ำามูอันดับค่วามูน่าเช้ือถัือ (%)

ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 99.09
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คำําอธิิบาย

Maximum Drawdownเปอร์์เซ็็นต์์ผลขาดทุุนสููงสูุดของกองทุุนร์วมในร์ะยะเวลา5ปีย้อนหลัง(หร์ือต์ังแต์่จััดต์ังกองทุุนกร์ณีีทุียังไม่คร์บ5ปี)โดยวัดจัากร์ะดับNAVต์่อหน่วยทุีจัุดสููงสูุดไป
จันถึึงจัุดต์ําสูุดในช่่วงทุีNAVต์่อหน่วยปร์ับต์ัวลดลงค่าMaximumDrawdownเป็นข้อมูลทุีช่่วยให้ทุร์าบถึึงความเสูียงทุีอาจัจัะขาดทุุนจัากการ์ลงทุุนในกองทุุนร์วม
Recovering Periodร์ะยะเวลาการ์ฟื้ืนต์ัวเพื่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุุนทุร์าบถึึงร์ะยะเวลาต์ังแต์่การ์ขาดทุุนสููงสูุดจันถึึงร์ะยะเวลาทุีฟื้ืนกลับมาทุีเงินทุุนเร์ิมต์้นใช่้ร์ะยะเวลานานเทุ่าใด
FX Hedgingเปอร์์เซ็็นต์์ของการ์ลงทุุนในสูกุลเงินต์่างปร์ะเทุศทุีมีการ์ป้องกันความเสูียงจัากอัต์ร์าแลกเปลียน 
อัตราส่่วนหมุุนเวียนการลงทุุน (Portfolio Turnover)ความถึีของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์ของกองทุุนร์วมในช่่วงเวลาใดช่่วงเวลาหนึงโดยคํานวณีจัากมูลค่าทุีต์ํากว่าร์ะหว่างผลร์วมของ
มูลค่าการ์ซ็ือหลักทุร์ัพื่ย์กับผลร์วมของมูลค่าการ์ขายหลักทุร์ัพื่ย์ของกองทุุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา1ปีหาร์ด้วยมูลค่าNAVของกองทุุนร์วมเฉลียในร์อบร์ะยะเวลาเดียวกันกองทุุนร์วมทุีมีค่า
PortfolioTurnoverสููงบ่งช่ีถึึงการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์บ่อยคร์ังของผู้จััดการ์กองทุุนและทุําให้มีต์้นทุุนการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ทุีสููงจัึงต์้องพื่ิจัาร์ณีาเปร์ียบเทุียบกับผลการ์ดําเนินงานของกองทุุน
ร์วมเพื่ือปร์ะเมินความคุ้มค่าของการ์ซ็ือขายหลักทุร์ัพื่ย์ดังกล่าว
Sharpe Ratioอัต์ร์าสู่วนร์ะหว่างผลต์อบแทุนสู่วนเพื่ิมของกองทุุนร์วมเปร์ียบเทุียบกับความเสูียงจัากการ์ลงทุุนโดยคํานวณีจัากผลต์่างร์ะหว่างอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมกับอัต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุีปร์าศจัากความเสูียง(risk-freerate)เปร์ียบเทุียบกับค่าเบียงเบนมาต์ร์ฐาน(standarddeviation)ของกองทุุนร์วมค่าSharpeRatioสูะทุ้อนถึึงอัต์ร์าผลต์อบแทุนทุีกองทุุนร์วมควร์ได้
ร์ับเพื่ิมขึนเพื่ือช่ดเช่ยกับความเสูียงทุีกองทุุนร์วมร์ับมาโดยกองทุุนร์วมทุีมีค่าSharpeRatioสููงกว่าจัะเป็นกองทุุนร์วมทุีมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์บร์ิหาร์จััดการ์ลงทุุนทุีดีกว่าเนืองจัากได้ร์ับผลต์อบ
แทุนสู่วนเพื่ิมทุีสููงกว่าภายใต์้ร์ะดับความเสูียงเดียวกัน
Alphaผลต์อบแทุนสู่วนเกินของกองทุุนร์วมเมือเปร์ียบเทุียบกับดัช่นีช่ีวัด(benchmark)โดยค่าAlphaทุีสููงหมายถึึงกองทุุนร์วมสูามาร์ถึสูร์้างผลต์อบแทุนได้สููงกว่าดัช่นีช่ีวัดซ็ึงเป็นผลจัาก
ปร์ะสูิทุธิิภาพื่ของผู้จััดการ์กองทุุนร์วมในการ์คัดเลือกหร์ือหาจัังหวะเข้าลงทุุนในหลักทุร์ัพื่ย์ได้อย่างเหมาะสูม
Betaร์ะดับและทุิศทุางการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุนโดยเปร์ียบเทุียบกับอัต์ร์าการ์เปลียนแปลงของต์ลาดBetaน้อยกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ใน
พื่อร์์ต์การ์ลงทุุนมีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนน้อยกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาดBetaมากกว่า1แสูดงว่าหลักทุร์ัพื่ย์ในพื่อร์์ต์การ์ลงทุุน
มีการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนมากกว่าการ์เปลียนแปลงของอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกลุ่มหลักทุร์ัพื่ย์ของต์ลาด
Tracking Errorอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์เลียนแบบดัช่นีช่ีวัดโดยหากTrackingErrorต์ําหมายถึึงกองทุุนร์วมมีปร์ะสูิทุธิิภาพื่ในการ์สูร์้างผลต์อบแทุนให้ใกล้
เคียงกับดัช่นีช่ีวัดกองทุุนร์วมทุีมีค่าTrackingErrorสููงจัะมีอัต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลียห่างจัากดัช่นีช่ีวัดมากขึน
Yield to Maturityอัต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุุนในต์ร์าสูาร์หนีโดยถึือจันคร์บกําหนดอายุซ็ึงคํานวณีจัากดอกเบียทุีจัะได้ร์ับในอนาคต์ต์ลอดอายุต์ร์าสูาร์และเงินต์้นทุีจัะได้ร์ับคืนนํามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจัจัุบันโดยใช่้วัดอัต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีคํานวณีจัากค่าเฉลียถึ่วงนําหนักของYieldtoMaturityของต์ร์าสูาร์หนีแต์่ละต์ัวทุีกองทุุนร์วมมีการ์ลงทุุนและเนือง
จัากYieldtoMaturityมีหน่วยมาต์ร์ฐานเป็นเปอร์์เซ็็นต์์ต์่อปีจัึงสูามาร์ถึนําไปใช่้เปร์ียบเทุียบอัต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหว่างกองทุุนร์วมต์ร์าสูาร์หนีทุีมีนโยบายถึือคร์องต์ร์าสูาร์หนีจันคร์บกําหนด
อายุและมีลักษณีะการ์ลงทุุนทุีใกล้เคียงกันได้
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