
กองทุุนเปิิดไทุยพาณิิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลัค่่า)

ค่าธรรมเนีียมที่ี่เก็็บจาก็ผูู้ถืือหนีวย

ค่าธรรมเนีียมที่ี่เก็็บจาก็ก็องทีุ่นี (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ไม่เกิน่รอยละ 0.75 ของมู่ลคุาหน่วยลงทุน่ต่อหน่วย (ยกเวน่
ไม่เรียกเก็บ)

ค่าใช้จายซื้ื้อขายหลััก็ที่รัพย
(ซื้ื้อ/ขาย/สัับเปีลัี่ยนีเขา/สัับเปีลัี่ยนีออก็) 

10 บาทต่อ 1,000 หน่วยค่าธรรมเนีียมก็ารโอนี

สัรุปีขอมูลัก็องทีุ่นี
ปีระเภที่ก็องทีุ่นี กองทุน่ที่ลงทุน่ใน่ต่างประเทศ

ก็ารซื้ื้อ/ขาย/สัับเปีลัี่ยนี หนีวยลังทีุ่นี

1,000 บาทมูลัค่าขั้นีต่ํ่าค่งเหลัือในีบัญช้ี

นีโยบายก็ารลังทีุ่นี กองทุน่ม่ีน่โยบายลงทุน่ใน่หน่วย CIS กองทุน่ infra กอง
ทุน่ property หรือกองทุน่อีทีเอฟ้ (ETF) ทั้งใน่และต่าง
ประเทศ ที่ม่ีน่โยบายลงทุน่ทั้งใน่ต่ราสารทุน่ ต่ราสารหน่ี้
ทรัพยสิน่ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสิน่อืน่ใดี
ต่าม่หลักเกณฑ์ที่สําน่ักงาน่คุณะกรรม่การ ก.ล.ต่. กําหน่ดี
โดียกองทุน่จัะลงทุน่ใน่หน่วยลงทุน่อยางน่อย 2 กองทุน่
และจัะลงทุน่ใน่กองทุน่ใดีกองทุน่หน่ึ่งโดียเฉลี่ยใน่รอบป
บัญช่ีไม่เกิน่รอยละ 79 ของมู่ลคุาทรัพยสิน่สุทธิิของกองทุน่
โดียม่ี net exposure ใน่ทรัพยสิน่ดีังกลาวโดียเฉลี่ยใน่
รอบปบัญช่ีไม่น่อยกวารอยละ 80 ของมู่ลคุาทรัพยสิน่สุทธิิ
ของกองทุน่รวม่

นีโยบายเงินีปีนีผู้ลั ไม่จัายปน่ผล

ค่วามเสัี่ยงของก็องทีุ่นี 1. คุวาม่เสี่ยงจัากการเขาทําสัญญาซึ่ื้อขายลวงหน่า  
2. คุวาม่เสี่ยงจัากการขาดีสภาพคุลองของต่ราสาร  
3. คุวาม่เสี่ยงจัากการดีําเน่ิน่งาน่ของผูออกต่ราสาร  
4. คุวาม่เสี่ยงจัากการลงทุน่ใน่ต่ราสารที่ม่ีสัญญาซึ่ื้อขายลวงหน่า
แฝง  
5. คุวาม่เสี่ยงจัากการลงทุน่ใน่ต่างประเทศ  
6. คุวาม่เสี่ยงจัากขอจัํากัดีการน่ําเงิน่ลงทุน่กลับประเทศ  
7. คุวาม่เสี่ยงจัากคุวาม่ผัน่ผวน่ของราคุาต่ราสาร  
8. คุวาม่เสี่ยงจัากคุวาม่สาม่ารถใน่การช่ําระหน่ี้ของผูออกต่ราสาร  
9. คุวาม่เสี่ยงจัากอัต่ราแลกเปลี่ยน่เงิน่  
10. คุวาม่เสี่ยงที่เกิดีจัากการไดีรับช่ําระเงิน่คุาขายคุืน่หน่วยลงทุน่
กองทุน่รวม่ต่างประเทศลาช่า

1,000 บาทมูลัค่าขั้นีต่ํ่าก็ารขายค่ืนี

วันีเวลัา กอน่ 15.30 น่. ของทุกวัน่ทําการซึ่ื้อขายสับเปลี่ยน่หน่วยลง
ทุน่สําหรับทุกช่องทาง
1,000 บาท / 1,000 บาทมูลัค่าขั้นีต่ํ่าซื้ื้อค่รั้งแรก็/ค่รั้งถืัดไปี

2 วัน่ทําการหลังจัากวัน่ทํารายการ (T+2)ก็ารช้ําระเงินีค่าขายค่ืนี

นีโยบายก็ารรับซื้ื้อค่ืนีหนีวยลังทีุ่นีอัต่โนีมัต่ิ ไม่รับซึ่ื้อคุืน่หน่วยลงทุน่อัต่โน่ม่ัต่ิ

วันีที่ี่จดที่ะเบียนี 27 สิงหาคุม่ 2562

252.72 ลาน่บาทมูลัค่าที่รัพยสัินีสัุที่ธิ

มูลัค่าที่รัพยสัินีสัุที่ธิต่อหนีวย 9.5907 บาท

ดีุลยพิน่ิจัค่วามเสัี่ยงก็ารปีองก็ันีค่วามเสัี่ยง FX

ปีระเภที่ก็องทีุ่นีรวมต่าม AIMC Moderate Allocation

ค่าธรรมเนีียมก็ารสัับเปีลัี่ยนีเขา ไม่เกิน่รอยละ 3.21 ของมู่ลคุาหน่วยลงทุน่ต่อหน่วย  
(ปจัจัุบัน่เรียกเก็บรอยละ 1.07)

ไม่เกิน่รอยละ 3.21 ของมู่ลคุาหน่วยลงทุน่ต่อหน่วย  
(ยกเวน่ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนีียมก็ารรับซื้ื้อค่ืนี

ไม่เกิน่รอยละ 3.21 ของมู่ลคุาหน่วยลงทุน่ต่อหน่วย  
(ปจัจัุบัน่เรียกเก็บรอยละ 1.07)

ค่าธรรมเนีียมก็ารขาย

ไม่เกิน่รอยละ 2.68 ต่อป  
(ปจัจัุบัน่เรียกเก็บรอยละ 0.3531)

ค่าธรรมเนีียมก็ารจัดก็าร

ไม่เกิน่รอยละ 0.11 ต่อป  
(ปจัจัุบัน่เรียกเก็บรอยละ 0.06527)

ค่าธรรมเนีียมนีายที่ะเบียนี

ต่าม่ที่จัายจัริง ไม่เกิน่รอยละ 2.68ค่าใช้จายอืนี

ไม่เกิน่รอยละ 0.11 ต่อป  
(ปจัจัุบัน่เรียกเก็บรอยละ 0.02996)

ค่าธรรมเนีียมผูู้ดูแลัผู้ลัปีระโยช้นี

ค่าธรรมเนีียมก็ารสัับเปีลัี่ยนีออก็ ไม่เกิน่รอยละ 3.21 ของมู่ลคุาหน่วยลงทุน่ต่อหน่วย  
(ยกเวน่ไม่เรียกเก็บ)

ก็ารก็ระจายก็ารลังทีุ่นี

เงิน่ฝาก 1.03%
อืน่ๆ 1.26%

หน่วยลงทุน่ กองทุน่เปดีไทยพาณิช่ย
ต่ราสารหน่ี้ระยะสั้น่ พลัส (ช่น่ิดีหน่วย
ลงทุน่ P) 43.77%

หน่วยลงทุน่ กองทุน่เปดีไทยพาณิช่ย 
เซึ่็ท อิน่เดี็กซึ่ ฟ้น่ดี (ช่น่ิดีผูลงทุน่กลุม่/
บุคุคุล) 53.95%

ผู้ลัก็ารดําเนีินีงานีของก็องทีุ่นีเที่ียบก็ับเก็ณฑ์มาต่รฐานี

ผู้ลัต่อบแที่นีจาก็ก็ารลังทีุ่นี
% ตามช่วงเวลา % ตอปี

YTD 3 เดืือน 6 เดืือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแตจััดืตั้ง

SCBRAAA -3.42% -3.38% -1.94% -2.32% 3.04% n.a. n.a. -1.13%

เกณฑ์ม่าต่รฐาน่1 -3.47% -3.59% -1.56% -2.53% 4.27% n.a. n.a. 1.17%

คุวาม่ผัน่ผวน่ของผลการดีําเน่ิน่งาน่ 2.90% 2.73% 3.19% 4.15% 7.76% n.a. n.a. 11.95%

คุวาม่ผัน่ผวน่ของเกณฑ์ม่าต่รฐาน่ 3.28% 3.10% 3.70% 5.61% 6.80% n.a. n.a. 9.17%

ผู้ลัก็ารดําเนีินีงานีรายปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

SCBRAAA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.94% -7.49% 6.42% 1.82%

เกณฑ์ม่าต่รฐาน่1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.76% -0.66% 7.48% 2.03%

คุวาม่ผัน่ผวน่ของผลการดีําเน่ิน่งาน่ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.05% 21.23% 5.48% 4.28%

คุวาม่ผัน่ผวน่ของเกณฑ์ม่าต่รฐาน่ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.93% 14.93% 6.04% 5.51%

วันีที่ี่เปีดใหบริก็าร 27 สัิงหาค่ม 2562

รายลัะเอียดก็องทีุ่นี

หลักทรัพยสูงสุดี 5 อัน่ดีับแรก Credit Rating รอยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน่ กองทุน่เปดีไทยพาณิช่ย เซึ่็ท อิน่เดี็กซึ่ ฟ้น่ดี (ช่น่ิดีผู
ลงทุน่กลุม่/บุคุคุล)

53.95

หน่วยลงทุน่ กองทุน่เปดีไทยพาณิช่ยต่ราสารหน่ี้ระยะสั้น่ พลัส 
(ช่น่ิดีหน่วยลงทุน่ P)

43.77

AIMC Category Performance Report

Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%)
AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2561 2562 2563 2564 2565

Moderate Allocation -0.96 -2.26 0.44 -3.30 1.72 -0.68 1.07 -5.42 4.65 -3.46 7.56 -5.37

หมายเหตุุ  
1ดีัช่น่ีผลต่อบแทน่รวม่ต่ลาดีหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดีสวน่ 50%, ผลต่อบแทน่รวม่ของดีัช่น่ี
พัน่ธิบัต่รรัฐบาลระยะสั้น่ของสม่าคุม่ต่ลาดีต่ราสารหน่ี้ไทย สัดีสวน่ 25%, อัต่ราดีอกเบี้ยเงิน่ฝากประจัํา 1 ป เฉลี่ย
ประเภทบุคุคุลธิรรม่ดีาวงเงิน่ 1 ลาน่บาท ของธิน่าคุารกรุงเทพ, ธิน่าคุารกสิกรไทย, ธิน่าคุารกรุงไทย และธิน่าคุารไทย
พาณิช่ย สัดีสวน่ 25%  
2Overall Rating 4 ดีาว จัาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Moderate Allocation , ณ 30 เม่.ย.
2566

SCBRAAA
วันที่ี่  28 เมษายน 2566

ทําคุวาม่เขาใจัลักษัณะสิน่คุา เงือน่ไขผลต่อบแทน่ และคุวาม่เสี่ยงกอน่ต่ัดีสิน่ใจัลงทุน่ ผลการดีําเน่ิน่งาน่ใน่อดีีต่ของกองทุน่รวม่ม่ิไดีเปน่สิ่งยืน่ยัน่ถึงผลการดีําเน่ิน่งาน่ใน่อน่าคุต่  
ทั้งน่ี้ผูลงทุน่สาม่ารถศึกษัาขอมู่ลเพิ่ม่เต่ิม่ไดีที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 หรือ www.scbam.com


