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Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ต้ังแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจายท้ังหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ต้ังแตจัดต้ัง

B-TREASURY

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

0.07% 0.13% 0.11% 0.25% 0.51% 0.73% - 1.22%

0.11% 0.22% 0.18% 0.41% 0.66% 0.89% - 1.35%

 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.04% 0.04% - 0.07%

เปรยีบเทียบผลการดําเนนิงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*
ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

- ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**
ระหวาง 25 ถึง
50 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม -

-

-

-

-
ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

ระหวาง 5 ถึง
25 ของกลุม

ระหวาง 1 ถึง
5 ของกลุม

สัดส่วนการลงทนุ

เกณฑมาตรฐาน คือ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย 
หลังหักภาษี สัดสวน 10.00% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย อายุประมาณ 1 เดือน สัดสวน 90.00%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 0.5885 0.0428 0.0535 1.1770 1.8618 

 0.1070 0.0268 0.0535 0.0013 0.1886 

1ความเส่ียง
ระดับ
ต�า

วันท่ีจดทะเบียน 10 สิงหาคม 2555

นโยบายการลงทุน  กองทุนลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐไทย อาทิ ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเปนผูออก
 ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน ไมนอยกวา 80% ของ NAV
 โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีมี อายุไมเกิน 
 397 วันนับแตวันท่ีลงทุน อน่ึง กองทุนจะพยายามดํารง Portfolio duration
 ของตราสารท่ีกองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไมเกิน 92 วัน ท้ังน้ี 
 กองทุนจะไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน ผูลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดในระดับต่ําถึงต่ํามาก โดยกองทุนจะลงทุน
 ในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคลองสูงและมีความม่ันคงสูง อายุไมเกิน 397 วัน
 นับแตวันท่ีลงทุน, ผูลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีใกลเคียงเงินฝาก และ
 ยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากวากองทุนรวมตราสารหน้ีท่ัวไปได, ผูลงทุน
 ท่ีตองการสภาพคลองสูง, ผูลงทุนท่ีตองการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต่ํา 

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเส่ียงจากมูลคาเงินลงทุนลดลง หรือไดรับเงินลงทุน
 ลาชาอันเน่ืองจากความผันผวนของตลาด การท่ีตลาดซ้ือขายตราสาร
 ขาดสภาพคลอง ผูออกตราสารหรือผูค้ําประกันไมสามารถชําระคืนเงินลงทุน
 และหรือจายดอกเบ้ียตามท่ีระบุในตราสารท่ีลงทุน รวมถึงการเปล่ียนแปลง
 ของอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากการนําเงินไปลงทุนในตราสาร
 ตางประเทศ

Morningstar Rating Overall จัดทําโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ผูลงทุนตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสําคัญ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงาน  กอนตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
*อันดับตนๆ ผันผวนนอย

ผลการดําเนินงาน

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จํานวนจัดต้ัง  :
Portfolio Duration  :

ลานบาท
บาท
วัน
ป

37,769.72
11.2583

3,581
0.19

สัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลา
คืนเม่ือทวงถาม
ภายใน 1 เดือน
ภายใน 1-3 เดือน
ภายใน 3-6 เดือน
ภายใน 6-12 เดือน
ภายใน 1-3 ป
3 ปข้ึนไป

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน
ตราสารหน้ี
ภาครัฐ
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
อ่ืนๆ

104.99%
94.42%
10.57%
-4.99%

การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน การโอนหนวยลงทุน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอา่นขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนงัสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

สูงสุดไมเกิน
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมีเก็บจริง
50 บาท ตอ 1,000 หนวย 
หรือเศษของ 1,000 หนวย 

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

10.00

11.00

12.00

มีนาคม 2563 พฤษภาคม 2565กุมภาพันธ 2564

NAV

เกรฑมาตรฐาน

-12.08%
36.75%
53.49%
18.37%
3.49%

-
-


