
ประเภทกองทุนรวม / กลุุ่่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมดััชนี /กองทุนรวมทีมีนโยบายเปิดัให้้มีการลุ่งทุนใน
กองทุนรวมอืนภายใต้ บลุ่จ. เดัียวกัน/กองทุนรวมทีลุ่งทุนแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ  
• กลุุ่่มกองทุนรวม: Equity General

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

• ลุ่งทุนในตราสารทุนโดัยเฉลุ่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดัยเน้นลุ่งทุนในหุ้้นของบริษััททีจดั
ทะเบียนในตลุ่าดัห้ลุ่ักทรัพย์แห้่งประเทศไทย/ห้ลุ่ักทรัพย์ประเภทอืน ๆ ทีมีผลุ่ในการคํานวณดััชนีตลุ่าดัห้ลุ่ัก
ทรัพย์แห้่งประเทศไทย ซึ่ึงจะจําลุ่องการเคลุ่ือนไห้วของดััชนีตลุ่าดัห้ลุ่ักทรัพย์ โดัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทํา
การเลุ่ือกห้ลุ่ักทรัพย์ทีจะลุ่งทุนจํานวนไม่เกิน 50% ของจํานวนห้ลุ่ักทรัพย์จดัทะเบียนในตลุ่าดัห้ลุ่ักทรัพย์แห้่ง
ประเทศไทย ณ วันทําการทุกสินเดัือน โดัยผลุ่ทีเกิดัขึนจากการเปลุ่ียนแปลุ่งราคาของห้ลุ่ักทรัพย์ต่าง ๆ ทีกองทุน
ลุ่งทุนจะทําให้้มูลุ่ค่าทรัพย์สินสุทธ์ิของกองทุนมีอัตราร้อยลุ่ะของการเปลุ่ียนแปลุ่งเพิมขึนห้รือลุ่ดัลุ่งใกลุ่้เคียง
กับอัตราร้อยลุ่ะของการเปลุ่ียนแปลุ่งของดััชนีตลุ่าดัห้ลุ่ักทรัพย์แห้่งประเทศไทยมากทีสุดั    
กองทุนอาจลุ่งทุนในห้น่วยลุ่งทุนของกองทุนรวม ห้รือกองทุนรวมอสังห้าริมทรัพย์ (กอง1) ห้รือทรัสต์เพือการ
ลุ่งทุนในอสังห้าริมทรัพย์ (REITs) ห้รือกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (infra) ซึ่ึงอยู่ภายใต้การจัดัการของ
บริษััทจัดัการ ในสัดัส่วนไม่เกินร้อยลุ่ะ 100 ของมูลุ่ค่าทรัพย์สินสุทธ์ิของกองทุน  
• กองทุนอาจลุ่งทุนในสัญญาซึ่ือขายลุ่่วงห้น้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธ์ิภาพการบริห้ารการลุ่งทุน
(Efficient Portfolio Management) แลุ่ะ/ห้รือการบริห้ารความเสียง  
• กลุ่ยุทธ์์ในการบริห้ารกองทุนรวม: มุ่งห้วังให้้ผลุ่ประกอบการเคลุ่ือนไห้วตามดััชนีชีวัดั (Passive
Management/Index Tracking)

ผลุ่การดัําเนินงานแลุ่ะดััชนีชีวัดัย้อนห้ลุ่ัง 5 ปีปฎิิทิน ( % ต่อปี)
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ผลุ่การดัําเนินงานย้อนห้ลุ่ังแบบปักห้มุดั

YTD 3 เดัือน 6 เดัือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ตังแต่  

จัดัตัง
1

SCBSETE -3.16 -3.16 2.10 -1.58 13.69 N/A N/A 1.67

ดััชนีชีวัดั -2.71 -2.71 2.34 -2.40 15.95 N/A N/A 3.06

ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดัียวกัน
2 -3.78 -3.78 1.14 -4.22 12.87 N/A N/A N/A

ความผันผวนของกองทุน 5.94 5.94 7.57 11.01 14.98 N/A N/A 17.80

ความผันผวนของดััชนีชีวัดั 5.95 5.95 7.50 11.01 14.68 N/A N/A 17.35

ห้มายเห้ตุ: ในปีทีกองทุนจดัทะเบียน ผลุ่การดัําเนินงานจะแสดังตังแต่วันทีจดัทะเบียนกองทุนจนถึึงสินปีปฏิิทิน

ห้มายเห้ตุ:  
1
% ต่อปี  

2
ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดัียวกัน ตามการจัดักลุุ่่มกองทุนรวมของ AIMC category

ห้นังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลุ่สําคัญ Factsheet
ข้อมูลุ่ ณ วันที 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดัไทยพาณิชย์ เซึ่็ท อินเดั็กซึ่์ ฟัันดั์

ชนิดัช่องทางอิเลุ่็กทรอนิกส์
SCBSETE

วันจดัทะเบียนกองทุน

วันเริมต้น Class

นโยบายการจ่ายเงินปันผลุ่

อายุกองทุน

20 สิงห้าคม 2539

17 ธ์ันวาคม 2561

ไม่จ่าย

ไม่กําห้นดัอายุโครงการ 

ข้อมูลุ่กองทุนรวม

6 : เสียงสูง

ตํา

ระดัับความเสียง

1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลุ่งทุนในตราสารทุนเป็นห้ลุ่ัก โดัยเฉลุ่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ดััชนีชีวัดั

ดััชนีผลุ่ตอบแทนรวมตลุ่าดัห้ลุ่ักทรัพย์แห้่งประเทศไทย (SET TRI) 100%
เนืองจากกองทุนนีมีนโยบายลุ่งทุนในหุ้้นจดัทะเบียนในตลุ่าดัห้ลุ่ักทรัพย์
แห้่งประเทศไทยเป็นห้ลุ่ัก

คําเตือน

• การลุ่งทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  
• ผลุ่การดัําเนินงานในอดัีตของกองทุนรวม มิไดั้เป็นสิงยืนยันถึึงผลุ่การ
ดัําเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

การจัดัอันดัับกองทุน Morningstar

Overall Rating 4 ดัาว จาก MorningStar ประเภท
Thailand Fund Equity Large-Cap , ณ 31 มี.ค. 2566

ไดั้รับการรับรองจาก CAC

ผู้จัดัการกองทุนรวม

นายสถึิตย์พงษั์ จันทรจิรวงศ์ 22 สิงห้าคม 2562

นายพูนศักดัิ โลุ่่ห้์สุนทร 22 มีนาคม 2554

ห้นังสือชีชวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

ผู้ลุ่งทุนสามารถึศึกษัาเครืองมือบริห้ารความเสียง

ดั้านสภาพคลุ่่องไดั้ทีห้นังสือชีชวนฉบับเต็ม

1

Ready

บริษััทห้ลุ่ักทรัพย์จัดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัดั



มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังถััดไป: 1 บาท

มููลค่่าขั้ันต่ำําในการซื้ือขั้ายค่รังแรก: 1 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 บาท

ยอดค่งเหลือขั้ันต่ำํา: 1 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้ายค่ืน:

ทุกวันทําการ

T+2 ค่ือ2 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการ
ขั้ายค่ืน

(ขั้อสงวนสิทธิิเปลียนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้าย
ค่ืนจริงซื้ึงอาจเร็วขั้ึนหรือช้้าลงกว่าเดิมูได้ ทังนี ไมู่เกิน
4 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 % NAV

หุ้น บมูจ.เดลต่ำ้า อีเลค่โทรนิค่ส์ (ประเทศ
ไทย)

7.41

หุ้น บมูจ.ท่าอากาศยานไทย 5.15

หุ้น บมูจ.ปต่ำท. 4.57

หุ้น บมูจ.แอดวานซื้์ อินโฟร์ เซื้อร์วิส 3.22

หุ้น บมูจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมูนท์ 3.14

สัดส่วนประเภททรัพื่ย์สินทีลงทุน

ประเภททรัพื่ย์สิน % NAV

หุ้น 97.17

พื่ันธิบัต่ำรรัฐบาล / ธินาค่ารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ

1.20

หน่วยลงทุนขั้องกองทุนรวมูอสังหาริมู
ทรัพื่ย์และกองทรัสต่ำ์เพื่ือการลงทุนใน
อสังหาริมูทรัพื่ย์ - ในประเทศ

0.60

เงินฝาก 0.57

อืน ๆ 0.45

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากผู่้ถัือหน่วย (% ขั้องมููลค่่าซื้ือขั้าย รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การขั้าย ไมู่มูี ไมู่มูี

การรับซื้ือค่ืน 0.11 0.11

การสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก 0.11 0.11

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

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมู (% ต่ำ่อปีขั้อง NAV รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.90 ยกเว้นไมู่เรียกเก็บ

รวมูค่่าใช้้จ่าย 3.21 0.10

SCBSETE
ขั้้อมููลเช้ิงสถัิต่ำิ

Maximum Drawdown -39.87%

Recovering Peroid 2 ปี 6 เดือน 

FX Hedging -

อัต่ำราส่วนหมูุนเวียนการลงทุน 0.30 เท่า

Sharpe ratio 0.88

Alpha -2.04%

Beta 1.00

Tracking Error 0.79%

การจัดสรรการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

ประเทศ % NAV

ไมู่มูีการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มูอุต่ำสาหกรรมู

กลุ่มูอุต่ำสาหกรรมู (Sector) % NAV

พื่ลังงานและสาธิารณูปโภค่ 20.72

พื่าณิช้ย์ 10.63

ธินาค่าร 9.63

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 8.14

ขั้นส่งและโลจิสต่ำิกส์ 7.99

อืน ๆ 40.89

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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