ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส
SCB TREASURY MONEY PLUS OPEN END FUND
(SCBTMFPLUS)
(ชนิดหน่วยลงทุน I : SCBTMFPLUS-I)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
OGO
ไทยพาณิชย์ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร
หรือ ตราสารหนี้ที่ กองทุน เพื่ อการฟื้ นฟู และพั ฒ นาระบบสถาบัน การเงินเป็น ผู้ออก ผู้ รับ รอง ผู้ รับ อาวัล หรือ ผู้ค้าประกั น หรือ
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้้าประกัน ที่มีอันดับความน่าเชื่อตามที่ส้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือเข้าท้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(Hedging
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่้ากว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
- ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่้า
กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง
ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

▪

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
-อาจลงทุนในหรือเข้าท้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
โดยในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงและ/หรือความผันผวนจากการลงทุน เป็นต้น
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษั ทจัดการจะแยกค้านวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนส้าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ท้าให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตาม
ชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม
ต่า
GOV/AAA

AA,A

สูง
BBB

Non-investment grade/unrated

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต่า

สูง
ต่้ากว่า 3 เดือน

3 เดือน ถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ความผันผวนของผลการด้าเนินงาน (SD)
ต่า

สูง
<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

น้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ :
- เป็นข้อมูลของรอบปีบัญชีล่าสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : บริษัทจัดการรับผิดชอบ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อค้านวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจ้าหน่าย (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
การโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
0.00%

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่มี
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

หมายเหตุ :
- อัตราค่าธรรมเนียมรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่ เท่ากัน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*

ดัชนีชี้วัดคือ
- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%
- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20%
กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ 0.00%
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 0.08% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Money Market - Government
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ www.scbam.com

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน)
5 กันยายน 2555
ไม่ก้าหนด
วันท้าการซื้อ : ทุกวันท้าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาท้าการ –
15.30 น. (สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขั้นต่า้ ของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่า้ ของการซื้อครั้งถัดไป
: ไม่ก้าหนด
วันท้าการขายคืน : ทุกวันท้าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาท้าการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขั้นต่า้ ของการขายคืน : ไม่ก้าหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า้
: ไม่ก้าหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1 คือ 1 วันท้าการนับจากวัน
ค้านวณ NAV
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :
- www.scbam.com ทุกวันท้าการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร
23 มกราคม 2555
น.ส. นันทรัตน์ ยอดยิ่ง
21 กรกฎาคม 2552
นาง ธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
21 กรกฎาคม 2552
น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
21 กรกฎาคม 2552
น.ส. วรารัตน์ จันทร์ชื่น
19 กุมภาพันธ์ 2558
นาย เอกลักษณ์ กระแสเศียร
10 พฤศจิกายน 2554
น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร
22 สิงหาคม 2559
5.69
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึ้น
(ถ้ามี)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ้ากัด
ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
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เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website : www.scbam.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ที่ www.scbam.com
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ้านวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของส้านักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส้านักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้ งนี้ บริษั ท จัด การกองทุน รวม ได้สอบทานข้ อมู ลในหนั งสือชี้ช วนส่ วนสรุป ข้อมู ลส้าคั ญ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท้าให้ผู้อื่นส้าคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการช้าระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา
และฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อัน ดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มี ความเสี่ยงต่้ า
มากที่จะไม่สามารถช้าระหนี้ได้ตามก้าหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ ย งต่้ า ที่ จ ะไม่ ส ามารถช้ า ระหนี้ ไ ด้ ต าม
ก้าหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ ย งปานกลางที่ จ ะไม่ สามารถช้ าระหนี้ ได้
ตามก้าหนด

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่้ากว่าน่าลงทุน ต่้ากว่า BBB ต่้ากว่า BBB

คาอธิบาย
อันดั บเครดิต สูงที่สุด มีค วามเสี่ยงต่้ าที่ สุด ที่จะไม่
สามารถช้าระหนี้ได้ตามก้าหนด

ต่้ากว่า
ความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะไม่ ส ามารถช้ า ระหนี้ ไ ด้ ต าม
ต่้ากว่า BBB
BBB(tha)
ก้าหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตรา
สารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ ต่้าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่้ากว่า
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-

-

ข้อมูลอื่น ๆ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการ
มี วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ้ากัด
เพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด้าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ้าเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด้า เนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและ
ตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด้าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง
หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด้าเนินการอื่นใดเท่าที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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