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ห้นงสอชชวนสวนสรปขอมลุ่สาคญ Factsheet

ขอมลุ่ ณ วนท 30 พฤศจกายน 2565

บรษัทห้ลุ่กทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จากด

กองทนเปดไทยพาณชยห้นระยะยาวอนเตอร
ชนดห้นระยะยาว
SCBLT4
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวม

ระดบความเสยง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมตราสารทน/กองทนรวมทมนโยบายเปดให้มการลุ่งทนในกองทนรวมอน
ภายใต บลุ่จ. เดยวกน/กองทนรวมห้นระยะยาว (LTF)/กองทนรวมทลุ่งทนแบบมความเสยงทงในแลุ่ะตาง
ประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Equity General
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นโยบายแลุ่ะกลุ่ยทธ์การลุ่งทน

ขอมลุ่กองทนรวม
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6 : เสยงสง
ลุ่งทนในตราสารทนเปนห้ลุ่ก โดยเฉลุ่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV

• ลุ่งทนในตราสารทน ห้นสามญของบรษัทจดทะเบยน ห้นวยลุ่งทนของกองทนรวมตราสารทนทลุ่งทนในห้น
ของบรษัทจดทะเบยน กองทนรวมอทเอฟ/กองทนรวมดชน/Derivatives ทอางองกบผลุ่ตอบแทนห้นห้รอกลุ่ม
ห้นของบรษัทจดทะเบยน โดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมนอยกวา 65% ของ NAV ซึ่งจะลุ่งทนในห้นสามญทจด
ทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพยทมพนฐานด มนคง มแนวโนมในการเจรญเตบโตสง โดยกองทนสามารถลุ่งทนใน
ตางประเทศไดโดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมเกน 35% ของ NAV
กองทนอาจลุ่งทนในห้นวยลุ่งทนของกองทนรวม ห้รอกองทนรวมอสงห้ารมทรพย (กอง1) ห้รอทรสตเพอการ
ลุ่งทนในอสงห้ารมทรพย (REITs) ห้รอกองทนรวมโครงสรางพนฐาน (infra) ซึ่งอยภายใตการจดการของ
บรษัทจดการในสดสวนไมเกน 100% ของ NAV
• กองทนอาจลุ่งทนในสญญาซึ่อขายลุ่วงห้นา (Derivatives) เพอเพมประสทธ์ภาพการบรห้ารการลุ่งทน
(Efficient portfolio management)
• กลุ่ยทธ์ในการบรห้ารกองทนรวม: มงห้วงให้ผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไห้วสงกวาดชนชวด (Active
Management)

วนจดทะเบยนกองทน
วนเรมตน Class
นโยบายการจายเงนปนผลุ่
อายกองทน

ผลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชนชวดยอนห้ลุ่ง 5 ปปฎิทน ( % ตอป)

ดชนผลุ่ตอบแทนรวมตลุ่าดห้ลุ่กทรพยแห้งประเทศไทย (SET TRI) 100%
เปนห้ลุ่กเกณฑ์ในการวดผลุ่การดาเนนงานของกองทน เนองจากกองทนน
มนโยบายลุ่งทนในห้นจดทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพยแห้งประเทศไทยเปน
ห้ลุ่ก
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ผจดการกองทนรวม
นายพนศกด โลุ่ห้สนทร
นายยทธ์พลุ่ วทยพาณชกร

22 มนาคม 2554
23 มกราคม 2555

ดชนชวด

คาเตอน
• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
• ผลุ่การดาเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต

2.69%

การเขารวมตอตานทจรต

-5.24%
-8.08%

27 มถนายน 2550
27 มถนายน 2550
จาย
ไมกาห้นดอายโครงการ

-8.71%

-12.30%

ไดรบการรบรองจาก CAC

-9.61%

-15.23%

2560

2561

2562

2563

2564

ห้มายเห้ต: ในปทกองทนจดทะเบยน ผลุ่การดาเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏิทน

ผลุ่การดาเนนงานยอนห้ลุ่งแบบปกห้มด

SCBLT4
ดชนชวด
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน 2
ความผนผวนของกองทน
ความผนผวนของดชนชวด

ตงแต

YTD 3 เดอน 6 เดอน

1 ป1

3 ป1

5 ป1

10 ป 1

-2.10
1.44
-0.61

0.20
0.38
-0.21

-0.43
-0.54
-1.54

3.38
7.20
5.01

1.05
4.02
1.78

-0.25
2.31
-0.17

2.32
5.37
3.49

3.08
8.81
N/A

10.25
10.51

5.13
4.77

7.24
7.41

10.99
11.25

20.35
19.72

17.60
16.67

15.31
15.60

17.07
18.80

จดตง 1

ห้มายเห้ต: 1 % ตอป
2
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน ตามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC category

ห้นงสอชชวนฉบบเตม
ผลุ่งทนสามารถศกษัาเครองมอบรห้ารความเสยง
ดานสภาพคลุ่องไดทห้นงสอชชวนฉบบเตม
1

www.scbam.com

SCBLT4
การซื้อหนวยลงทน

การขั้ายค่นหนวยลงทน

ขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถัง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1,000 บาท

วนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถัง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: ไมูกาหนด
ยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:
ไมูกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+3 ค่อ3 วนทาการ
หลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น
(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้าย
ค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน
5 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)

Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

หมูายเหต่ำ: การลงทนในกองทนรวมูหนระยะยาว (LTF) ต่ำงแต่ำวนท 1 มูกราค่มู 2563 เปนต่ำนไป ผู้ลงทนไมู
สามูารถันามูาลดหยอนภาษีได

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การจดการ
2.17
2.13
รวมูค่าใช้จาย
3.75
2.25
หมูายเหต่ำ: - บรษีทจดการอาจพิจารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพิอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผู้ถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
0.54
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การรบซื้อค่น
0.54
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
0.54
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
0.54
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การโอนหนวย
ไมูมู
ไมูมู
หมูายเหต่ำ: - บรษีทจดการอาจพิจารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพิอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- บรษีทจดการยงไมูเปดใหทารายการโอนหนวยลงทนได ทงน เพิอใหเปนไปต่ำามูเงอนไขั้การลงทนในกองทน
รวมูหนระยะยาว
- ค่าธิรรมูเนยมูการสบเปลยนออกไปยงกองทนรวมูหนระยะยาวบรษีทจดการอน เกบจรง 0.50 ขั้องมูลค่าหนวย
ลงทนขั้องวนทาการลาสดกอนวนทารายการสบเปลยนหนวยลงทน

สดสวนประเภททรพิยสนทลงทน
ประเภททรพิยสน
หน
เงนฝาก
หนวยลงทน
อน ๆ
ต่ำราสารอนพินธิ

ทรพิยสนทลงทน 5 อนดบแรก
% NAV
74.39
14.71
8.20
2.50
0.20

ช้อทรพิยสน
หน บมูจ.ทาอากาศยานไทย
หนวยลงทน ISHARES MSCI ACWI
ETF
หน บมูจ.เซื้นทรลพิฒนา
หน บมูจ.ธินาค่ารกรงไทย
หน บมูจ.เดลต่ำา อเลค่โทรนค่ส (ประเทศ
ไทย)

2

% NAV
5.36
5.36
4.55
4.53
4.36

-45.98%
N/A
80.51%
2.76 เทา
0.02
-3.04%
1.03
-

การจดสรรการลงทนในกลมูอต่ำสาหกรรมู
กลมูอต่ำสาหกรรมู (Sector)
พิฒนาอสงหารมูทรพิย
ธินาค่าร
พิลงงานและสาธิารณปโภค่
การแพิทย
อาหารและเค่รองดมู
อน ๆ

% NAV
16.04
9.98
9.32
8.13
6.56
24.47

SCBLT4

คำาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไป
จันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยน
อตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ได
ร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบ
แทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกน
Alpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัาก
ปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูม
Beta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยใน
พื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน
มการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกล
เคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลด
เปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนอง
จัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนด
อายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได

3

บรษัทุหลกทุรพยจัดการกองทุน ไทุยพาณิชย จัากด
โทุรศัพทุ : 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com
ทุอย : ชน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิชย ปารคำ พลาซ่า เลขทุ 18 ถนนรชดาภิเษัก
แขวงจัตจักร เขตจัตจักร กรงเทุพฯ 10900

Ready

ห้นงสอชชวนสวนสรปขอมลุ่สาคญ Factsheet

ขอมลุ่ ณ วนท 30 พื่ฤศจกายน 2565

บรษัทห้ลุ่กทรพื่ยจดการกองทน ไทยพื่าณชย จากด

กองทนเปดไทยพื่าณชยห้นระยะยาวอนเตอร
ชนดเพื่อการออมผานชองทางอเลุ่กทรอนกส
SCBLT4(SSFE)
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวม

ระดบความเสยง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมตราสารทน/กองทนรวมทมนโยบายเปดให้มการลุ่งทนในกองทนรวมอน
ภายใต บลุ่จ. เดยวกน/กองทนรวมเพื่อการออม (SSF)/กองทนรวมทลุ่งทนแบบมความเสยงทงในแลุ่ะตาง
ประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Equity General

ตา

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยทธ์การลุ่งทน

ขอมลุ่กองทนรวม

1

2

3

4

5 6 7 8
สง
6 : เสยงสง
ลุ่งทนในตราสารทนเปนห้ลุ่ก โดยเฉลุ่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV

• ลุ่งทนในตราสารทน ห้นสามญของบรษัทจดทะเบยน ห้นวยลุ่งทนของกองทนรวมตราสารทนทลุ่งทนในห้น
ของบรษัทจดทะเบยน กองทนรวมอทเอฟ/กองทนรวมดชน/Derivatives ทอางองกบผลุ่ตอบแทนห้นห้รอกลุ่ม
ห้นของบรษัทจดทะเบยน โดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมนอยกวา 65% ของ NAV ซึ่งจะลุ่งทนในห้นสามญทจด
ทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพื่ยทมพื่นฐานด มนคง มแนวโนมในการเจรญเตบโตสง โดยกองทนสามารถลุ่งทนใน
ตางประเทศไดโดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมเกน 35% ของ NAV
กองทนอาจลุ่งทนในห้นวยลุ่งทนของกองทนรวม ห้รอกองทนรวมอสงห้ารมทรพื่ย (กอง1) ห้รอทรสตเพื่อการ
ลุ่งทนในอสงห้ารมทรพื่ย (REITs) ห้รอกองทนรวมโครงสรางพื่นฐาน (infra) ซึ่งอยภายใตการจดการของ
บรษัทจดการในสดสวนไมเกน 100% ของ NAV
• กองทนอาจลุ่งทนในสญญาซึ่อขายลุ่วงห้นา (Derivatives) เพื่อเพื่มประสทธ์ภาพื่การบรห้ารการลุ่งทน
(Efficient portfolio management)
• กลุ่ยทธ์ในการบรห้ารกองทนรวม: มงห้วงให้ผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไห้วสงกวาดชนชวด (Active
Management)

วนจดทะเบยนกองทน
วนเรมตน Class
นโยบายการจายเงนปนผลุ่
อายกองทน

ผลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชนชวดยอนห้ลุ่ง 5 ปปฎิทน ( % ตอป)

ดชนผลุ่ตอบแทนรวมตลุ่าดห้ลุ่กทรพื่ยแห้งประเทศไทย (SET TRI) 100%
เปนห้ลุ่กเกณฑ์ในการวดผลุ่การดาเนนงานของกองทน เนองจากกองทนน
มนโยบายลุ่งทนในห้นจดทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพื่ยแห้งประเทศไทยเปน
ห้ลุ่ก

ดชนชวด

SCBLT4(SSFE)

Peer avg

1%

27 มถนายน 2550
10 มถนายน 2565
จาย
ไมกาห้นดอายโครงการ

ผจดการกองทนรวม
นายพื่นศกด โลุ่ห้สนทร
นายยทธ์พื่ลุ่ วทยพื่าณชกร

22 มนาคม 2554
23 มกราคม 2555

ดชนชวด

คาเตอน
• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
• ผลุ่การดาเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทจรต
ไดรบการรบรองจาก CAC
0%
2560

2561

2562

2563

2564

ห้มายเห้ต: ในปทกองทนจดทะเบยน ผลุ่การดาเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏิทน

ผลุ่การดาเนนงานยอนห้ลุ่งแบบปกห้มด

SCBLT4(SSFE)
ดชนชวด
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน 2
ความผนผวนของกองทน
ความผนผวนของดชนชวด

ตงแต

YTD 3 เดอน 6 เดอน

1 ป1

3 ป1

5 ป1

10 ป 1

1.41
0.79
-0.61

0.75
0.38
-0.21

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

1.41
0.79
N/A

7.18
7.31

5.13
4.77

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

7.18
7.31

จดตง 1

ห้มายเห้ต: 1 % ตอป
2
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน ตามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC category

ห้นงสอชชวนฉบบเตม
ผลุ่งทนสามารถศกษัาเครองมอบรห้ารความเสยง
ดานสภาพื่คลุ่องไดทห้นงสอชชวนฉบบเตม
1

www.scbam.com

SCBLT4(SSFE)
การซื้อหนวยลงทน

การขั้ายค่นหนวยลงทน

ขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1 บาท

วนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.
เวลาทาการ:
มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: ไมูกาหนด
ยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:
ไมูกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+3 ค่อ3 วนทาการ
หลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น
(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้าย
ค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน
5 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)

Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

หมูายเหต่ำ: ซื้อขั้ายหนวยลงทนผ่าน SCBAM Fund Click Application
บรษัทจดการอาจปฏิเสธิค่าสงซื้อและ/หรอค่าสงสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า หากมูลค่าหนวยลงทนค่งเหลอ
มูลค่าการสงซื้อหนวยลงทนสทธิ และมูลค่าการสบเปลยนหนวยลงทนเขั้าสทธิขั้องแต่ำละบญช้ผ่ถัอหนวยลงทน
และ/หรอผ่ถัอหนวยลงทนแต่ำละราย ในทกหนวยลงทนช้นดช้องทางอเลกทรอนกส และทกหนวยลงทนช้นดเพื่อ
สทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทางอเลกทรอนกส* เมูอรวมูกนทกกองทนภายใต่ำการบรหารจดการขั้องบรษัท
จดการแลว มูมูลค่ารวมูกนมูากกวาหนงลานบาท (มูลค่ารวมูทหนง) ทงน สาหรบหนวยลงทนช้นดช้องทาง
อเลกทรอนกสขั้องกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษั** และหนวยลงทนช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษั
ผ่านช้องทางอเลกทรอนกส*จะกาหนดมูลค่ารวมูกนไมูเกนสองแสนบาท (มูลค่ารวมูทสอง) โดยมูลค่ารวมูทสอง
นบรวมูอยภายในมูลค่ารวมูทหนง
*หมูายถัง ช้นดเพื่อการออมูผ่านช้องทางอเลกทรอนกส และช้นดเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัผ่านช้องทาง
อเลกทรอนกสอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ
**หมูายถัง กองทนรวมูเพื่อการเลยงช้พื่ และกองทนรวมูเพื่อสทธิประโยช้นทางภาษัอนๆทอาจมูขั้นในอนาค่ต่ำ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู
สงสดไมูเกน
เกบจรง
การจดการ
1.61
ยกเวนไมูเรยกเกบ
รวมูค่าใช้จาย
2.14
0.12
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผ่ถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การรบซื้อค่น
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การโอนหนวย
ไมูมู
ไมูมู
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพื่จารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพื่อใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- บรษัทจดการยงไมูเปดใหทารายการโอนหนวยลงทนได ทงน เพื่อใหเปนไปต่ำามูเงอนไขั้การลงทนในกองทน
รวมูเพื่อการออมู

สดสวนประเภททรพื่ยสนทลงทน
ประเภททรพื่ยสน
หน
เงนฝาก
หนวยลงทน
อน ๆ
ต่ำราสารอนพื่นธิ

ทรพื่ยสนทลงทน 5 อนดบแรก
% NAV
74.39
14.71
8.20
2.50
0.20

ช้อทรพื่ยสน
หน บมูจ.ทาอากาศยานไทย
หนวยลงทน ISHARES MSCI ACWI
ETF
หน บมูจ.เซื้นทรลพื่ฒนา
หน บมูจ.ธินาค่ารกรงไทย
หน บมูจ.เดลต่ำา อเลค่โทรนค่ส (ประเทศ
ไทย)

2

% NAV
5.36
5.36
4.55
4.53
4.36

-6.75%
N/A
80.51%
2.76 เทา
0.16
0.95%
1.03
-

การจดสรรการลงทนในกลมูอต่ำสาหกรรมู
กลมูอต่ำสาหกรรมู (Sector)
พื่ฒนาอสงหารมูทรพื่ย
ธินาค่าร
พื่ลงงานและสาธิารณปโภค่
การแพื่ทย
อาหารและเค่รองดมู
อน ๆ

% NAV
16.04
9.98
9.32
8.13
6.56
24.47

SCBLT4(SSFE)

คำาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไป
จันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยน
อตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ได
ร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบ
แทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกน
Alpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัาก
ปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูม
Beta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยใน
พื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน
มการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกล
เคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลด
เปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนอง
จัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนด
อายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได

3

บรษัทุหลกทุรพยจัดการกองทุน ไทุยพาณิชย จัากด
โทุรศัพทุ : 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com
ทุอย : ชน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิชย ปารคำ พลาซ่า เลขทุ 18 ถนนรชดาภิเษัก
แขวงจัตจักร เขตจัตจักร กรงเทุพฯ 10900

Ready

ห้นงสอชชวนสวนสรปขอมลุ่สาคญ Factsheet

ขอมลุ่ ณ วนท 30 พฤศจกายน 2565

บรษัทห้ลุ่กทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จากด

กองทนเปดไทยพาณชยห้นระยะยาวอนเตอร
ชนดป 2020
SCBLT4-2020
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวม

ระดบความเสยง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมตราสารทน/กองทนรวมทมนโยบายเปดให้มการลุ่งทนในกองทนรวมอน
ภายใต บลุ่จ. เดยวกน/กองทนรวมทลุ่งทนแบบมความเสยงทงในแลุ่ะตางประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Equity General

ตา

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยทธ์การลุ่งทน
• ลุ่งทนในตราสารทน ห้นสามญของบรษัทจดทะเบยน ห้นวยลุ่งทนของกองทนรวมตราสารทนทลุ่งทนในห้น
ของบรษัทจดทะเบยน กองทนรวมอทเอฟ/กองทนรวมดชน/Derivatives ทอางองกบผลุ่ตอบแทนห้นห้รอกลุ่ม
ห้นของบรษัทจดทะเบยน โดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมนอยกวา 65% ของ NAV ซึ่งจะลุ่งทนในห้นสามญทจด
ทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพยทมพนฐานด มนคง มแนวโนมในการเจรญเตบโตสง โดยกองทนสามารถลุ่งทนใน
ตางประเทศไดโดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมเกน 35% ของ NAV
กองทนอาจลุ่งทนในห้นวยลุ่งทนของกองทนรวม ห้รอกองทนรวมอสงห้ารมทรพย (กอง1) ห้รอทรสตเพอการ
ลุ่งทนในอสงห้ารมทรพย (REITs) ห้รอกองทนรวมโครงสรางพนฐาน (infra) ซึ่งอยภายใตการจดการของ
บรษัทจดการในสดสวนไมเกน 100% ของ NAV
• กองทนอาจลุ่งทนในสญญาซึ่อขายลุ่วงห้นา (Derivatives) เพอเพมประสทธ์ภาพการบรห้ารการลุ่งทน
(Efficient portfolio management)
• กลุ่ยทธ์ในการบรห้ารกองทนรวม: มงห้วงให้ผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไห้วสงกวาดชนชวด (Active
Management)

ผลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชนชวดยอนห้ลุ่ง 5 ปปฎิทน ( % ตอป)
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ดชนชวด

2

3

4

5 6 7 8
สง
6 : เสยงสง
ลุ่งทนในตราสารทนเปนห้ลุ่ก โดยเฉลุ่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV

ขอมลุ่กองทนรวม
วนจดทะเบยนกองทน
วนเรมตน Class
นโยบายการจายเงนปนผลุ่
อายกองทน

27 มถนายน 2550
29 ตลุ่าคม 2563
จาย
ไมกาห้นดอายโครงการ

ผจดการกองทนรวม
นายพนศกด โลุ่ห้สนทร
นายยทธ์พลุ่ วทยพาณชกร

22 มนาคม 2554
23 มกราคม 2555

ดชนชวด
ดชนผลุ่ตอบแทนรวมตลุ่าดห้ลุ่กทรพยแห้งประเทศไทย (SET TRI) 100%
เปนห้ลุ่กเกณฑ์ในการวดผลุ่การดาเนนงานของกองทน เนองจากกองทนน
มนโยบายลุ่งทนในห้นจดทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพยแห้งประเทศไทยเปน
ห้ลุ่ก

Peer avg

30%
20.18%
16.33%

20%

1

19.03%
17.39%17.67%

คาเตอน
• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
• ผลุ่การดาเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต

10%
0%

การเขารวมตอตานทจรต

-10%

ไดรบการรบรองจาก CAC

-9.61%

2560

2561

2562

2563

2564

ห้มายเห้ต: ในปทกองทนจดทะเบยน ผลุ่การดาเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏิทน

ผลุ่การดาเนนงานยอนห้ลุ่งแบบปกห้มด

SCBLT4-2020
ดชนชวด
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน 2
ความผนผวนของกองทน
ความผนผวนของดชนชวด

ตงแต

YTD 3 เดอน 6 เดอน

1 ป1

3 ป1

5 ป1

10 ป 1

-1.62
1.44
-0.61

0.34
0.38
-0.21

-0.16
-0.54
-1.54

3.92
7.20
5.01

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

15.17
18.84
N/A

10.25
10.51

5.13
4.77

7.24
7.41

10.99
11.25

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

12.64
13.47

จดตง 1

ห้มายเห้ต: 1 % ตอป
2
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน ตามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC category

ห้นงสอชชวนฉบบเตม
ผลุ่งทนสามารถศกษัาเครองมอบรห้ารความเสยง
ดานสภาพคลุ่องไดทห้นงสอชชวนฉบบเตม
1

www.scbam.com
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การซื้อหนวยลงทน

การขั้ายค่นหนวยลงทน

ขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถัง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1,000 บาท

วนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถัง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: 1,000 บาท
ยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+3 ค่อ3 วนทาการ
หลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น
(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้าย
ค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน
5 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)

Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การจดการ
2.68
1.61
รวมูค่าใช้จาย
3.21
1.73
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพิจารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพิอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผู้ถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
3.21
1.07
การรบซื้อค่น
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
3.21
1.07
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การโอนหนวย
ไมูมู
ไมูมู
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพิจารณาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพิอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

สดสวนประเภททรพิยสนทลงทน
ประเภททรพิยสน
หน
เงนฝาก
หนวยลงทน
อน ๆ
ต่ำราสารอนพินธิ

ทรพิยสนทลงทน 5 อนดบแรก
% NAV
74.39
14.71
8.20
2.50
0.20

ช้อทรพิยสน
หน บมูจ.ทาอากาศยานไทย
หนวยลงทน ISHARES MSCI ACWI
ETF
หน บมูจ.เซื้นทรลพิฒนา
หน บมูจ.ธินาค่ารกรงไทย
หน บมูจ.เดลต่ำา อเลค่โทรนค่ส (ประเทศ
ไทย)

2

% NAV
5.36
5.36
4.55
4.53
4.36

-9.90%
N/A
80.51%
2.76 เทา
1.16
-3.15%
1.03
-

การจดสรรการลงทนในกลมูอต่ำสาหกรรมู
กลมูอต่ำสาหกรรมู (Sector)
พิฒนาอสงหารมูทรพิย
ธินาค่าร
พิลงงานและสาธิารณปโภค่
การแพิทย
อาหารและเค่รองดมู
อน ๆ

% NAV
16.04
9.98
9.32
8.13
6.56
24.47

SCBLT4-2020

คำาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไป
จันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยน
อตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ได
ร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบ
แทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกน
Alpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัาก
ปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูม
Beta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยใน
พื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน
มการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกล
เคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลด
เปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนอง
จัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนด
อายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได
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บรษัทุหลกทุรพยจัดการกองทุน ไทุยพาณิชย จัากด
โทุรศัพทุ : 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com
ทุอย : ชน 7 – 8 อาคำาร 1 ไทุยพาณิชย ปารคำ พลาซ่า เลขทุ 18 ถนนรชดาภิเษัก
แขวงจัตจักร เขตจัตจักร กรงเทุพฯ 10900

Ready

ห้นงสอชชวนสวนสรปขอมลุ่สาคญ Factsheet

ขอมลุ่ ณ วนท 30 พื่ฤศจกายน 2565

บรษัทห้ลุ่กทรพื่ยจดการกองทน ไทยพื่าณชย จากด

กองทนเปดไทยพื่าณชยห้นระยะยาวอนเตอร
ชนดเพื่อการออม
SCBLT4-SSF
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวม

ระดบความเสยง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมตราสารทน/กองทนรวมทมนโยบายเปดให้มการลุ่งทนในกองทนรวมอน
ภายใต บลุ่จ. เดยวกน/กองทนรวมเพื่อการออม (SSF)/กองทนรวมทลุ่งทนแบบมความเสยงทงในแลุ่ะตาง
ประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Equity General

ตา

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยทธ์การลุ่งทน

ขอมลุ่กองทนรวม

1

2

3

4

5 6 7 8
สง
6 : เสยงสง
ลุ่งทนในตราสารทนเปนห้ลุ่ก โดยเฉลุ่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV

• ลุ่งทนในตราสารทน ห้นสามญของบรษัทจดทะเบยน ห้นวยลุ่งทนของกองทนรวมตราสารทนทลุ่งทนในห้น
ของบรษัทจดทะเบยน กองทนรวมอทเอฟ/กองทนรวมดชน/Derivatives ทอางองกบผลุ่ตอบแทนห้นห้รอกลุ่ม
ห้นของบรษัทจดทะเบยน โดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมนอยกวา 65% ของ NAV ซึ่งจะลุ่งทนในห้นสามญทจด
ทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพื่ยทมพื่นฐานด มนคง มแนวโนมในการเจรญเตบโตสง โดยกองทนสามารถลุ่งทนใน
ตางประเทศไดโดยเฉลุ่ยในรอบปบญชไมเกน 35% ของ NAV
กองทนอาจลุ่งทนในห้นวยลุ่งทนของกองทนรวม ห้รอกองทนรวมอสงห้ารมทรพื่ย (กอง1) ห้รอทรสตเพื่อการ
ลุ่งทนในอสงห้ารมทรพื่ย (REITs) ห้รอกองทนรวมโครงสรางพื่นฐาน (infra) ซึ่งอยภายใตการจดการของ
บรษัทจดการในสดสวนไมเกน 100% ของ NAV
• กองทนอาจลุ่งทนในสญญาซึ่อขายลุ่วงห้นา (Derivatives) เพื่อเพื่มประสทธ์ภาพื่การบรห้ารการลุ่งทน
(Efficient portfolio management)
• กลุ่ยทธ์ในการบรห้ารกองทนรวม: มงห้วงให้ผลุ่ประกอบการเคลุ่อนไห้วสงกวาดชนชวด (Active
Management)

วนจดทะเบยนกองทน
วนเรมตน Class
นโยบายการจายเงนปนผลุ่
อายกองทน

ผลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชนชวดยอนห้ลุ่ง 5 ปปฎิทน ( % ตอป)

ดชนผลุ่ตอบแทนรวมตลุ่าดห้ลุ่กทรพื่ยแห้งประเทศไทย (SET TRI) 100%
เปนห้ลุ่กเกณฑ์ในการวดผลุ่การดาเนนงานของกองทน เนองจากกองทนน
มนโยบายลุ่งทนในห้นจดทะเบยนในตลุ่าดห้ลุ่กทรพื่ยแห้งประเทศไทยเปน
ห้ลุ่ก

SCBLT4-SSF

ดชนชวด

Peer avg

20%

17.67%19.03%
16.51%

15%

27 มถนายน 2550
1 กรกฎิาคม 2563
จาย
ไมกาห้นดอายโครงการ

ผจดการกองทนรวม
นายพื่นศกด โลุ่ห้สนทร
นายยทธ์พื่ลุ่ วทยพื่าณชกร

22 มนาคม 2554
23 มกราคม 2555

ดชนชวด

คาเตอน

5%

• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
• ผลุ่การดาเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต

0%

การเขารวมตอตานทจรต

-5%

ไดรบการรบรองจาก CAC

10%

9.15% 9.13%

-10%

-9.61%

2560

2561

2562

2563

2564

ห้มายเห้ต: ในปทกองทนจดทะเบยน ผลุ่การดาเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏิทน

ผลุ่การดาเนนงานยอนห้ลุ่งแบบปกห้มด

SCBLT4-SSF
ดชนชวด
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน 2
ความผนผวนของกองทน
ความผนผวนของดชนชวด

ตงแต

YTD 3 เดอน 6 เดอน

1 ป1

3 ป1

5 ป1

10 ป 1

-2.09
1.44
-0.61

0.21
0.38
-0.21

-0.42
-0.54
-1.54

3.38
7.20
5.01

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

9.48
11.55
N/A

10.25
10.51

5.13
4.77

7.24
7.41

10.99
11.25

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

12.86
13.52

จดตง 1

ห้มายเห้ต: 1 % ตอป
2
คาเฉลุ่ยในกลุ่มเดยวกน ตามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC category

ห้นงสอชชวนฉบบเตม
ผลุ่งทนสามารถศกษัาเครองมอบรห้ารความเสยง
ดานสภาพื่คลุ่องไดทห้นงสอชชวนฉบบเตม
1

www.scbam.com

SCBLT4-SSF
การซื้อหนวยลงทน

การขั้ายค่นหนวยลงทน

ขั้อมูลเช้งสถัต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถัง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงถัดไป: 1,000 บาท

วนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถัง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถัง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: ไมูกาหนด
ยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:
ไมูกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+3 ค่อ3 วนทาการ
หลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น
(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้าย
ค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน
5 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)

Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

หมูายเหต่ำ: ผู้ถัอหนวยลงทนสามูารถัช้าระเงนค่าซื้อหนวยลงทนผู้านบต่ำรเค่รดต่ำขั้องธินาค่ารไทยพาณิช้ย จากด
(มูหาช้น) ได

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การจดการ
2.68
2.13
รวมูค่าใช้จาย
3.21
2.25
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพจารณิาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผู้ถัอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การรบซื้อค่น
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การโอนหนวย
ไมูมู
ไมูมู
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพจารณิาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- บรษัทจดการยงไมูเปดใหทารายการโอนหนวยลงทนได ทงน เพอใหเปนไปต่ำามูเงอนไขั้การลงทนในกองทน
รวมูเพอการออมู

สดสวนประเภททรพยสนทลงทน
ประเภททรพยสน
หน
เงนฝาก
หนวยลงทน
อน ๆ
ต่ำราสารอนพนธิ

ทรพยสนทลงทน 5 อนดบแรก
% NAV
74.39
14.71
8.20
2.50
0.20

ช้อทรพยสน
หน บมูจ.ทาอากาศยานไทย
หนวยลงทน ISHARES MSCI ACWI
ETF
หน บมูจ.เซื้นทรลพฒนา
หน บมูจ.ธินาค่ารกรงไทย
หน บมูจ.เดลต่ำา อเลค่โทรนค่ส (ประเทศ
ไทย)
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% NAV
5.36
5.36
4.55
4.53
4.36

-11.57%
1 เดอน
80.51%
2.76 เทา
0.70
-3.66%
1.03
-

การจดสรรการลงทนในกลมูอต่ำสาหกรรมู
กลมูอต่ำสาหกรรมู (Sector)
พฒนาอสงหารมูทรพย
ธินาค่าร
พลงงานและสาธิารณิปโภค่
การแพทย
อาหารและเค่รองดมู
อน ๆ

% NAV
16.04
9.98
9.32
8.13
6.56
24.47

SCBLT4-SSF

คำาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไป
จันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยน
อตราส่วนหมุนเวยนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของ
มลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วมในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา
Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุนและทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุน
ร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ได
ร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบ
แทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกน
Alpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัาก
ปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูม
Beta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยใน
พื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุน
มการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกล
เคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลด
เปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนอง
จัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนด
อายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได
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