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กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 
SCB Dynamic 3 Fund  

(SCBDM3) 
กองทนุรวมผสม 

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2564 
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กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก 
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน หน่วย CIS กองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity เป็นต้น ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ โดยกองทนุจะพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุได้ตัง้แตร้่อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ซึง่
สดัส่วนการลงทนุขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทนุจะมีการ
ลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ  

กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต า่กวา่
ที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ
หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือ
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุน
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด ทัง้นี ้กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลบัในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถ
ลงทนุต่อในกองทนุอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกนัอีก (cascade investment) 

กองทุนมีกลยทุธ์การลงทนุ : การลงทุนของกองทุนเป็นไปเพื่อหาจงัหวะและทิศทางการลงทุน เพื่อมุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกว่า
ดชันีชีว้ดั (active management) 

เงื่อนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจดัการจะท าการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ
เป็นกองทนุรวม เมื่อเกิดเหตกุารณ์  ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทนุเป็นเงนิสด และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่น
ใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้หมด และสามารถรับซือ้คืนอตัโนมตัิได้ไม่ต ่ากว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย 

ทัง้นี ้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิในอตัราไม่ต ่ากว่า 10.4839 บาทต่อ
หน่วย โดยจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทนุรวมแล้ว ไม่เกิดเหตกุารณ์
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการก าหนด และหาก ณ วันท าการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่
เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้หมด และสามารถรับซือ้คืนอตัโนมัติได้ไม่ต ่ากวา่ 10.4839 บาทต่อหน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ที่จะท าการเลิกกองทนุโดยจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
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- ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามลูค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืน
ได้ในช่วงเวลา 1 ปี 

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทนุและท าให้ขาดทนุได้ 

- ผู้ลงทนุท่ีสามารถลงทนุในระยะกลาง และคาดหวงัผลตอบแทนการลงทนุจากการจบัจงัหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

- ผู้ลงทนุท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรับเงินในชว่งเวลา 1 ปี 

- ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ  

 ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  
- อย่าลงทนุหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

   
ค าเตอืนที่ส าคัญ 

- การก าหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนที่สามารถรับซือ้คืนอัตโนมัติได้ไม่ต ่ากว่า 10.4839 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเหตุ
ให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนัน้ไม่ใช่การประมาณ
การหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่ก าหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ และในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม ผู้ ลงทุนไม่
สามารถท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้  

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management 
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง  

- กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทนุจาก
การลงทนุบางส่วนหรือทัง้จ านวนได้ 

- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน
ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ เนื่องจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความ
เส่ียงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรก 

 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation: SD) 
ต ่า             สูง 

≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% 

หมายเหต:ุ พิจารณาจากค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (SD) ต่อปีจากการค านวณย้อนหลงั 5 ปี 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในผู้ออกตราสารรวม  
ต ่า             สูง 

≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหต:ุ พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม 
ต ่า                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหต:ุ พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัรายประเทศรวม 
ต ่า                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหต:ุ พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั (ไม่รวมประเทศไทย) 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียง fx 
ต ่า             สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนคิด เป็น 79.42% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ที่ www.scbam.com 
 

    
% ของ NAV                   

 
ชื่อทรัพย์สนิและการลงทนุสูงสุด 5 อนัดับ 

ชื่อทรัพย์สนิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ GAM STAR PLC. - CREDIT OPPORTUNITIES (USD) 16.65 

หน่วยลงทนุ NOMURA GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - IUSD 14.28 

หน่วยลงทนุ ISHARE SHORT TREASURY BOND 10.14 

หน่วยลงทนุ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ US INCOME 7.78 

หน่วยลงทนุ PIMCO GIS INCOME FUND 7.69 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
ทัง้นีค้ณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ website: www.scbam.com 

                  

               

       

              
             

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
 

http://www.scbam.com/
http://www.scbam.com/
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 

ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

 

   
หมายเหต:ุ  
- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ท่ีเรียก
เก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุน 
- กรณีท่ีกองทุนถึงเป้าหมายการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ก่อนระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็น
กองทนุรวม บริษัทจดัการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตามระยะเวลาท่ีบริหารจดัการจริง 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ า้ซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทนุต้นทาง มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทนุปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 900 ล้านบาท ในอตัราท่ีกองทุนต้น
ทางก าหนด และเรียกเก็บจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 100 ล้านบาท ในอตัราท่ีกองทนุปลายทางก าหนด เป็นต้น  

 
รายการ สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 3.21 0.80 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 3.21 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า      
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนออก    

 
3.21 
3.21 

 
0.80 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 

ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 



7 
 

หมายเหต ุ:  
- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ เมื่อสัง่ซือ้ / สัง่ขาย / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้คืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอตัราท่ีไม่เท่ากัน โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 

 

    

*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 
ดัชนีชีว้ดั คือ  

1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สดัสว่น 70% 
2. ดชันี MSCI World NETR USD สดัสว่น 30% 
ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ (ในอตัราส่วน 50%) 
และปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพือ่เทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (ในอตัราส่วน 50%) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 
* ในปีที่กองทนุจดทะเบยีน ผลการด าเนินงานจะแสดงตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบยีนกองทนุจนถึงสิน้ปีปฏิทิน 

กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -3.80% 
* กรณีกองทนุจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึน้ตัง้แต่จดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัท่ีรายงาน 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คอื 4.97% ต่อปี 
* กรณีกองทนุจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึน้ตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัท่ีรายงาน 

ประเภทกองทนุรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คอื Miscellaneous  
* คณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.scbam.com 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

 
หมายเหต:ุ ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 

 SCBAM เป็นผู้ค านวณผลตอบแทนดชันีชีว้ดัโดยใช้ข้อมลูดชันี ณ สิน้วนั 
* เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2564 คณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.scbam.com 

    
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 15 กนัยายน 2563  

อายโุครงการ ไม่ก าหนด (โดยจะเลิกกองทนุเมือ่เข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจดัการก าหนด)  

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้:  
เสนอขายครัง้เดียวในช่วงเปิดเสนอขายช่วง IPO ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 
15.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตัง้แต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 
16.00 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก: 1,000 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป: ไม่ก าหนด 

วนัท าการขาย:  
- กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น.  
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตัง้แต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน:  1,000 บาท 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า:  1,000 บาท 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัค านวณ 
NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 5 วันท าการซือ้ขายนับจากวันท า
รายการขายคืน (T+5)) 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะเปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้แต่วันที่               
16 กนัยายน 2564 เป็นต้นไป 

- กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ 
บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อเงื่อนไขการเลิกกองทนุ  

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
(ส าหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติกรณีเลิกกองทุนตาม
เงื่อนไข บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิน าเงินคงเหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุราย ไปลงทนุต่อยงักองทนุเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีร้ะยะสัน้
หรือกองทนุรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ)   

คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที่:  
- www.scbam.com ทกุวนัท าการ  
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายชื่อผู้จดัการกองทนุ นาย ยทุธพล วิทยพาณิชกร                                     15 กนัยายน 2563 

น.ส. นิสารัตน์ ชมภพูงษ์   11 สิงหาคม 2564    

น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ   17 สิงหาคม 2564 

นาย วิศรุต เสกสรรพานิช     7 กนัยายน 2564 

น.ส. อรจิรา คนเพียร                                               15 กนัยายน 2563 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR)  3.26 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ขึน้ 
(ถ้ามี) 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ที่อยู่: ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website: www.scbam.com       
email: advisory.scbam@scb.co.th                                

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกนัธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนัอาจเกิด
จากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของทัง้กองทนุรวมต้นทางและกองทนุรวมปลายทาง  
- คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ที่  www.scbam.com                  
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▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจาก
การลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง

ความถูกต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 แล้วด้วย
ความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง  ไม่เป็นเท็จ และ
ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนั
ผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวการณ์แข่งขนั ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็น
ต้น ท าให้ ผู้ลงทนุในตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง ของอตัราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การบริหารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้ดงัต่อไปนี ้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เนื่องจาก
การป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการที่ราคาหลกัทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกบัที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ส่งผลให้ราคาของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทนุ
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ 
หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายผู้ออกตราสาร 

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุน
ดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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(3) ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

ข้อมูลอื่น ๆ  

- เพื่อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงพลเมอืงสหรัฐอเมริกาผู้ที่มถีิน่
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

- ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท
จัดการที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่ง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

 


