ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรั บรอง CAC

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์ จงิ ้ มาร์ เก็ต ฟั นด์
THB เฮดจ์
SCB Asian Emerging Markets THB Hedged (SCBAEMH)
(ชนิดสะสมมูลค่ า : SCBAEMHA)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้ แก่ “BGF Asian Growth Leaders Fund” (กองทุนหลัก) ในหน่วย
ลงทุนชนิด (Class) “D2” สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้ UCITS และ
บริ หารงานโดย “BlackRock Global Funds” มีนโยบายลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 70 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในหุ้นของบริ ษัท
ซึ่งตัง้ อยู่ในทวีป เอเชี ยหรื อดําเนิน กิ จกรรมหลักในทวีป เอเชี ย ไม่รวมประเทศญี่ ปุ่ น กองทุน มุ่งเน้ น ไปที่ภ าคธุรกิจและบริ ษั ท ที่
ผู้จัด การกองทุ น เห็ น ว่ า มี ลัก ษณะการลงทุน ที่ เติ บ โต เช่ น มี อัต ราการเติ บ โตสูง กว่า ค่ า เฉลี่ ย ของรายได้ ห รื อ การขาย และมี
ผลตอบแทนของทุนอยู่ในระดับ สูงหรื อ ดีขึน้ เป็ นต้ น โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชี ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพ ย์ สิน สุท ธิ ของกองทุน และมี การลงทุน ที่ส่งผลให้ มี net
exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุน (Efficient portfolio
management) โดยในสภาวการณ์ ป กติ จ ะลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ย น (Hedging) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 90 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ในต่ า งประเทศ นอกจากนี ้ ทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted)
ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทังตราสารทุ
้
และอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.blackrock.com
กองทุนมีกลยุทธ์ การลงทุน มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน BGF
Asian Growth Leaders Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ างอิงโดยตรง
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- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation: SD)
ตํ่า
≤ 5%

5% - 10%

10% - 15%

สูง
15% - 25%

> 25%

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดําเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปี จากการคํานวณย้ อนหลัง 5 ปี
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ตํ่า
≤ 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ตํ่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง

> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ตํ่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ตํ่า
ทังหมด/เกื
้
อบทังหมด
้

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนคิ ดเป็ น 95.80% ของเงิน ลงทุน ใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

ชื่อทรั พย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
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รายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.blackrock.com

ค่ าธรรมเนียม
* ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ต่อป
ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สูงสุด ไม่เกิน 3.21

3.50
3.00

สูงสุด ไม่เกิน 2.68

สูงสุด ไม่เกิน 2.68

2.50
2.00
1.50
1.00

1.82

1.72

0.50

สูงสุด ไม่เกิน 0.11

0.00
การจัดการ

0.03

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
0.07

นายทะเบีย น

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดแต่
้
ละชนิดหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21%

1.07%

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21%
3.21%

1.07%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Max Initial Charge (IC): 5.00%
Management Fee:
0.75%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.blackrock.com

ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan สัดส่วน 100%
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 95%
และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 5%
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดําเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
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กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -40.59%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 19.95% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
SCBAM เป็ นผู้คํานวณผลตอบแทนดัชนีชี ้วัดโดยใช้ ข้อมูลดัชนี ณ สิ ้นวัน
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Asia Pacific Ex Japan ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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32.60

24.70
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0.75

28.13

33.80

25.61
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17.46
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10Y
4.72
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19.78

Standard Deviation (%)
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3Y
5Y
26.39 20.64 13.85 13.44

10Y
13.19

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.blackrock.com
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ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
29 สิงหาคม 2560
ไม่กําหนด
วันทําการซื ้อ: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.00 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 15.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1,000 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1,000 บาท
วันทําการขาย: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.00 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 15.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่า:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
NAV (โดยทั่วไปจะได้ รับเงินภายใน 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทํารายการขายคืน (T+5))

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่ :
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
29 สิงหาคม 2560
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
29 สิงหาคม 2560
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
18 มีนาคม 2562
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
1 มิถนุ ายน 2562
น.ส. จารุภร หลักคํา
22 ตุลาคม 2562
น.ส. อรจิรา คนเพียร
2 ธันวาคม 2562
น.ส. มินตรา จันทวิชชประภา
16 ธันวาคม 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.06
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน้
(ถ้ ามี)
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่: ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ร้ องเรี ยน
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรื อ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
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email: advisory.scbam@scb.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 แล้ วด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทํา
ให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ น
ต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์ แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทําให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
ในการซื ้อขายตํ่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
้
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี น้ ัน้ ๆ ไม่สามารถนําเงินต้ น/ดอกเบีย้ มาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ ย งจากการกระจุก ตัว ลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุน ลงทุน ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรื อเกือบทัง้ หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
้
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงทังหมด
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิ แก่บ ริ ษั ท จัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุ ปสาระสําคัญของกองทุน BGF Asian Growth Leaders Fund” ในหน่ วยลงทุนชนิด (Class) “D2” (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน
มีนโยบายลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 70 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในหุ้นของบริ ษัทซึง่ ตังอยู
้ ่
ในทวีปเอเชียหรื อดําเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปนุ่ กองทุนมุ่งเน้ นไปที่
ภาคธุรกิจและบริ ษัทที่ผ้ ูจัดการกองลงทุนเห็นว่ามีลกั ษณะการลงทุนที่เติบโต เช่น มีอัตรา
การเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ หรื อการขาย และมีผลตอบแทนของทุนอยู่ในระดับสูง
หรื อดีขึ ้น เป็ นต้ น
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตัง้ กองทุน
31 ตุลาคม 2555
Bloomberg
BGAGLD2
ISIN
LU0859042482
Index ticker
MXASJ
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ดัชนีอ้างอิง (Index)
สกุลเงิน
ผู้จัดการกองทุน (Manager)
เว็บไซต์ (website)

MSCI All Country Asia ex Japan
ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
BlackRock Global Funds
www.blackrock.com
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