
ประเภทกองทุนรวม / กลุุ่่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหนี/กองทุนรวมเพื่ือการออม (SSF)/กองทุนรวมทีลุ่งทุนแบบมี
ความเสียงทังในแลุ่ะต่างประเทศ  
• กลุุ่่มกองทุนรวม: Short Term General Bond

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

• ลุ่งทุนในเงินฝาก ตราสารหนีภาครัฐ ตราสารหนีทีออกโดยธ์นาคารทีมีกฎหมายเฉพื่าะจััดตังขึ้ึน ตราสารหนี
ภาคสถาบันการเงิน แลุ่ะตราสารหนีภาคเอกชน ทังในแลุ่ะต่างประเทศ โดยกองทุนจัะลุ่งทุนในต่างประเทศโดย
เฉลุ่ียในรอบปีบัญชีไม่เกิน 50% ขึ้อง NAV  
• กองทุนอาจัลุ่งทุนในสัญญาซื้ือขึ้ายลุ่่วงหน้า (Derivatives) เพื่ือเพื่ิมประสิทธ์ิภาพื่การบริหารการลุ่งทุน
(Efficient Portfolio Management) ซื้ึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จัากการลุ่งทุน  
• กลุ่ยุทธ์์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลุ่ประกอบการเคลุ่ือนไหวสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active
Management)

ผลุ่การดําเนินงานแลุ่ะดัชนีชีวัดย้อนหลุ่ัง 5 ปีปฎิทิน ( % ต่อปี)
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SCBSFFPLUS-SSF ดัชนีชีวัด Peer avg

2561 2562 2563 2564 2565

ผลุ่การดําเนินงานย้อนหลุ่ังแบบปักหมุด

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1

3 ปี
1

5 ปี
1

10 ปี
1

ตังแต่  

จััดตัง
1

SCBSFFPLUS-SSF 0.17 0.17 0.33 0.45 N/A N/A N/A 0.41

ดัชนีชีวัด 0.22 0.22 0.44 0.66 N/A N/A N/A 0.55

ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน
2 0.29 0.29 0.59 0.72 N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนขึ้องกองทุน 0.02 0.02 0.02 0.03 N/A N/A N/A 0.02

ความผันผวนขึ้องดัชนีชีวัด 0.07 0.07 0.07 0.08 N/A N/A N/A 0.05

หมายเหตุ: ในปีทีกองทุนจัดทะเบียน ผลุ่การดําเนินงานจัะแสดงตังแต่วันทีจัดทะเบียนกองทุนจันถึงสินปีปฏิิทิน

หมายเหตุ:  
1
% ต่อปี  

2
ค่าเฉลุ่ียในกลุุ่่มเดียวกัน ตามการจััดกลุุ่่มกองทุนรวมขึ้อง AIMC category

หนังสือชีชวนส่วนสรุปขึ้้อมูลุ่สําคัญ Factsheet
ขึ้้อมูลุ่ ณ วันที 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปิดไทยพื่าณิชย์ตราสารหนีระยะสัน พื่ลุ่ัส

ชนิดเพื่ือการออม
SCBSFFPLUS-SSF

วันจัดทะเบียนกองทุน

วันเริมต้น Class

นโยบายการจั่ายเงินปันผลุ่

อายุกองทุน

20 พื่ฤศจัิกายน 2556

1 กรกฎาคม 2563

ไม่จั่าย

ไม่กําหนดอายุโครงการ 

ขึ้้อมูลุ่กองทุนรวม

4 : เสียงปานกลุ่างค่อนขึ้้างตํา

ตํา

ระดับความเสียง

1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ลุ่งทุนในพื่ันธ์บัตรรัฐบาลุ่ แลุ่ะตราสารหนีเอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ขึ้อง NAV

ดัชนีชีวัด

(1) ดัชนีตราสารหนีภาครัฐระยะสัน (Short-term Government Bond
Index) 50% (2) ดัชนีตราสารหนีภาคเอกชนระยะสัน (ThaiBMA
Commercial Paper Index) ทีมีอันดับความน่าเชือถือขึ้องผู้ออกตราสารอยู่
ในระดับ A- ขึ้ึนไป ขึ้องสมาคมตลุ่าดตราสารหนีไทย 10% (3) อัตรา
ดอกเบียเงินฝากประจัํา 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ลุ่้านบาท เฉลุ่ียขึ้อง 3
ธ์นาคารพื่าณิชย์ขึ้นาดใหญ่ ได้แก่ ธ์นาคารกรุงเทพื่ ธ์นาคารกสิกรไทย แลุ่ะ
ธ์นาคารไทยพื่าณิชย์ หลุ่ังหักภาษีี 40%  

คําเตือน

• การลุ่งทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  
• ผลุ่การดําเนินงานในอดีตขึ้องกองทุนรวม มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลุ่การ
ดําเนินงานในอนาคต

การเขึ้้าร่วมต่อต้านทุจัริต

ได้รับการรับรองจัาก CAC

ผู้จััดการกองทุนรวม

นายเอกลุ่ักษีณ์ กระแสเศียร 20 พื่ฤศจัิกายน 2556

น.ส.ทัชภรณ์ โอภาสขึ้จัรเดช 17 สิงหาคม 2564

หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

ผู้ลุ่งทุนสามารถศึกษีาเครืองมือบริหารความเสียง

ด้านสภาพื่คลุ่่องได้ทีหนังสือชีชวนฉบับเต็ม

1

Ready

บริษีัทหลุ่ักทรัพื่ย์จััดการกองทุน ไทยพื่าณิชย์ จัํากัด



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: ไมู่กําหนด

ยอดค่งเหลือขั้ันต่ำํา: ไมู่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้ายค่ืน:

ทุกวันทําการ

T+1 ค่ือ1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการ
ขั้ายค่ืน

(ขั้อสงวนสิทธิิเปลียนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่่าขั้าย
ค่ืนจริงซื้ึงอาจเร็วขั้ึนหรือช้้าลงกว่าเดิมูได้ ทังนี ไมู่เกิน
7 วันทําการนับจากวันทํารายการขั้ายค่ืน)

  
หมูายเหต่ำุ: ผูู้้ถัือหน่วยลงทุนสามูารถัช้ําระเงินค่่าซื้ือหน่วยลงทุนผู้่านบัต่ำรเค่รดิต่ำขั้องธินาค่ารไทยพาณิิช้ย์ จํากัด
(มูหาช้น) ได้

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ

หมูายเหต่ำุ: - บริษััทจัดการอาจพิจารณิาเปลียนแปลงค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจริงเพือให้สอดค่ล้องกับกลยุทธิ์
หรือค่่าใช้้จ่ายในการบริหารจัดการ  
- บริษััทจัดการยังไมู่เปิดให้ทํารายการโอนหน่วยลงทุนได้ ทังนี เพือให้เป็นไปต่ำามูเงือนไขั้การลงทุนในกองทุน
รวมูเพือการออมู

ทรัพย์สินทีลงทุน 5 อันดับแรก

ช้ือทรัพย์สิน Credit rating % NAV

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
1/92/66

AAA 8.49

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
9/91/66

AAA 8.33

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
13/91/66

AAA 6.43

ต่ำัวแลกเงิน บริษััท นําต่ำาล
มูิต่ำรผู้ล จํากัด  

A 6.31

พันธิบัต่ำรธินาค่ารแห่ง
ประเทศไทยงวดที
2/95/66

AAA 6.14

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีลงทุน

ประเภททรัพย์สิน % NAV

พันธิบัต่ำรรัฐบาล / ธินาค่ารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ

48.29

ต่ำราสารหนีภาค่เอกช้น 29.79

เงินฝาก 21.75

ต่ำัวเงินค่ลัง 0.42

อืน ๆ -0.06

ต่ำราสารอนุพันธิ์ -0.18

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากผูู้้ถัือหน่วย (% ขั้องมููลค่่าซื้ือขั้าย รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การขั้าย ไมู่มูี ไมู่มูี

การรับซื้ือค่ืน 1.07 ยกเว้นไมู่เรียกเก็บ

การสับเปลียนหน่วยลงทุนเขั้้า ไมู่มูี ไมู่มูี

การสับเปลียนหน่วยลงทุนออก 1.07 ยกเว้นไมู่เรียกเก็บ

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

ค่่าธิรรมูเนียมูทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมู (% ต่ำ่อปีขั้อง NAV รวมู VAT)

ค่่าธิรรมูเนียมู สูงสุดไมู่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.96 0.41

รวมูค่่าใช้้จ่าย 3.21 0.50

SCBSFFPLUS-SSF
ขั้้อมููลเช้ิงสถัิต่ำิ

Maximum Drawdown -0.01%

Recovering Peroid -

FX Hedging 100.60%

อัต่ำราส่วนหมูุนเวียนการลงทุน 0.39 เท่า

อายุเฉลียขั้องต่ำราสารหนี 2 เดือน 2 วัน 

Yield to Maturity 1.40% ต่ำ่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่ำ่างประเทศ

ประเทศ % NAV

กาต่ำาร์ 8.60

ฮ่่องกง 5.27

สหรัฐอาหรับเอมูิเรต่ำส์ 2.96

สหราช้อาณิาจักร 1.11

เกาหลีใต่ำ้ 1.10

การจัดสรรการลงทุนในผูู้้ออกต่ำราสาร 5 อันดับแรก

ผูู้้ออกต่ำราสาร Credit rating % NAV

ธินาค่ารแห่งประเทศไทย 48.29

QATAR NATIONAL BANK A 8.60

บจ.นําต่ำาลมูิต่ำรผู้ล A 6.31

AGRICULTURAL BANK OF CHINA 

LTD., HONG KONG BRANCH

A 3.93

บมูจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮ่ลดิงส์ A-(tha) 3.30

การจัดสรรการลงทุนต่ำามูอันดับค่วามูน่าเช้ือถัือ (%)

ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 51.38

AA 1.10

AA/AA(tha) 0.66

A 19.82

A/A(tha) 22.92

BBB 0.01

BBB/BBB(tha) 1.64

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 : 

SCBSFFPLUS-SSF
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