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ข้อมูลส ำคัญกองทุน SCBUSHY

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Allianz US Short 
Duration High Income Bond : Share class AT (USD) Acc. สกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Master Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond
❖ เป็นกองทุนประเภท Active จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
❖ บริหารจัดการโดย Allianz Global Investors
❖ เน้นการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนและภายใต้ความผันผวนที่ต่่ากว่าค่าเฉลี่ย เมื่อ

เทียบกับตราสารหน้ีระยะสั้น High yield ของสหรัฐอเมริกา
❖ เน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์ในตราสารหน้ีประเภท High yield ที่ออกและค้่าประกันโดย

บริษัทในสหรัฐอเมริกา

❖ ชนิดสะสมมูลค่า SCBUSHYA ไม่จ่ายปันผล
❖ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  SCBUSHYR ไม่จ่ายปันผล

❖ ชนิดจ่ายเงินปันผล SCBUSHYD ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ระดับ 6 – ลงทุนใน Non-investment grade ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน เริ่มตั้งแต่เปิดท่าการ – 15.00 น. (ทุกช่องทาง)

ระยะเวลารับเงินค่าขาย สับเปลี่ยน: T+2 / ขายคืน T+3

การค่านวณ NAV ค่านวณ: T+1/ T+2

มูลค่าขั้นต่่าซื้อครั้งแรก 5,000 บาท       มูลค่าขั้นต่่าซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่่าในการขาย 1,000 บาท

Complex Fund

นโยบำยกำรลงทุน

นโยบำยจ่ำยเงิน
ปันผล

ระดับควำมเส่ียง

กำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน

ควำมเส่ียงอัตรำ
แลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
หลักทรัพย์หรือสนิทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกลเุงินบาท ตามดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน
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จุดเด่นของกองทุน
ข้อมูลของกองทุนหลัก

Allianz US Short Duration High Yield 

นโยบำยกำรลงทุน

• เน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาว ภายใต้
ความผันผวนต่่า โดยลงทุนในตราสารหนี้
ประเภท High Yield ระยะสั้น ของสหรัฐฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน

ลักษณะส ำคัญ

• ลงทุนในหลักทรัพยห์ลากหลาย ทั้งประเภท
ตราสาร ผู้ออกตราสาร อุตสาหกรรมที่ลงทนุ 
และอันดับความน่าเชื่อถือ

• ไม่มีการลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ ตราสารหนี้
ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงตราสารหนี้ที่ไมใ่ช่สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ

• เป็นทางเลือกการลงทุนทีม่ีโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนได้ดี ในสภาพตลาดทีเ่ป็น low 
yield environment

• กลยุทธ์การลงทนุของกองทุนหลัก เน้นลงทนุใน
ตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้น จึงน่าจะได้รับ
ผลกระทบต่า่จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกขาขึน้

• เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Allianz US Short 
Duration High Income Bond ที่บริหารจัดการ
ด้วยทีมผู้จัดการกองทุนทีม่ีประสบการณ์ยาวนาน
กว่า 19 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ผ่านมาได้ดีอยา่งสม่่าเสมอและโดดเด่น
เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มกีลยุทธ์การลงทนุแบบ
เดียวกัน

ข้อมูลส ำคัญกองทุน SCBUSHY Complex Fund
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ควำมเสี่ยงของกองทุน SCBUSHY

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส่งผลให้
กองทุนมีควำมซับซ้อน

• ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกจิ การเมือง การเงิน ภาวะตลาดเงนิ ตลาด
ทุน รวมถึงข้อจ่ากดัต่าง ๆ  ในการลงทนุในต่างประเทศ

• ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีการใช้ดุลพนิิจ
ของผู้จัดการกองทุนในการป้องกนัความเสี่ยง

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร     
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุน 
หรือ ไม่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
มำกกว่ำร้อยละ 60

เนื่องจาก กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่่ากวา่อันดับทีส่ามารถ
ลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน 
ซ่ึงตราสารหนี้ดังกล่าวมีความเสีย่งด้านเครดิต
และสภาพคล่องมากกว่าตราสารหนี้ทั่วไป ส่งผล
ให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงทีต่ราสารดังกล่าวไม่
สามารถคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจ่านวน หรือ
เวลาที่ก่าหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทนุทีม่ี
ฐานะการเงินทีส่ามารถรับความเสี่ยงจากผล
ขาดทุนได้

Complex Fund
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ค่ำธรรมเนียมหลักของกองทุน SCBUSHY

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ตำมที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)) 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ไม่เกินร้อยละ 2.675 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.87205 ต่อป)ี

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ไม่เกินร้อยละ 0.107 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.03745 ต่อป)ี

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ตำมที่จ่ำยจริง

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย
ตำมที่ระบุในหนังสือช้ีชวน

(ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน (รวม VAT)) 

ค่ำธรรมเนียมซื้อ ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.8025)

ค่ำธรรมเนียมรับขำยคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่ำธรรมเนียมสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

•สับเปลี่ยนเข้ำ
•สับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.8025)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ เม่ือมีกำรสั่งซื้อขำย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

Complex Fund
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ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

ข้อมูลบำงส่วนในเอกสำรฉบบันี้ได้อ้ำงอิงจำกแหล่งที่มำที่เชื่อถอืได้ แต่มิได้หมำยควำมว่ำ 
บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องและครบถว้นของข้อมูลดังกล่ำว  เน่ืองจำกข้อมูลอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลำของขอ้มูลท่ีใช้อ้ำงอิง

ข้อมูลและควำมเห็นที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบัน้ี เป็นเพียงควำมเห็นเบือ้งต้น มิใช่ค ำม่ัน
สัญญำหรือกำรรับประกนัผลตอบแทนแต่อย่ำงใด และจัดท ำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทุนได้รับทรำบเกี่ยวกบักองทุนน้ีเท่ำน้ัน

เอกสำรฉบับน้ีเปน็ลิขสิทธิ์ของบริษทั (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรห้ำมลอกเลียนขอ้มูล
ในเอกสำรฉบับน้ี หรือห้ำมแจกจ่ำย ห้ำมส ำเนำ หรือห้ำมกระท ำกำรอื่นใดที่ท ำให้สำระส ำคัญ
ของเอกสำรฉบับน้ีเปลี่ยนไปจำกเดิมโดยไม่ได้รับอนุญำต

เอกสำรฉบับน้ีไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือรับรองจำกหน่วยงำนทำงกำรใด ๆ ท้ังสิ้น กำร
ตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องท ำด้วยควำมระมัดระวงัและรอบคอบ  หำกมีข้อสงสัยประกำรใด ๆ 
เกี่ยวกบัเอกสำรฉบับน้ีกรุณำสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ

หรือ บลจ.ไทยพำณิชย ์โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com
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กำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่มีควำมเส่ียงสูงหรือมีควำมซบัซอ้นซึ่งมีปัจจยัอ้ำงอิง มี

ควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนในปัจจัยอ้ำงอิงโดยตรง จึงอำจท ำให้รำคำของผลิตภัณฑใ์น

ตลำดทุนดังกล่ำวมีควำมผันผวนแตกต่ำงจำกรำคำของปจัจัยอ้ำงอิงได้ (ในกรณีท่ีเป็นกองทุน

รวมที่มีปัจจัยอ้ำงอิง (underlying asset) และก ำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนโดย

อ้ำงอิงกับปจัจัยอ้ำงอิงดังกล่ำว)

กำรลงทุนหรือใช้บริกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนที่มีควำมเส่ียงสูงหรือมีควำม

ซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนหรือใช้บริกำรผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเส่ียงที่เกีย่วข้องกอ่น

ตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนมีควำมจ ำเป็นในกำรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกจิกอ่นท ำกำรลงทุน

ค ำเตือน


