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หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
OGO
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity
SCB Global Sustainable Equity Fund (SCBGEESG)
(ชนิดสะสมมูลค่ า: SCBGEESGA)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุ น มี น โยบายเน้ นลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว ( Feeder Fund) ได้ แ ก่ Janus
Henderson Horizon - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND ชนิดหน่วยลงทุน IU2 สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) กองทุน
หลักบริ หารโดย Henderson Management S.A.จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ SiCAV ซึ่ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์การลงทุน คือ การสร้ างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มี
ผลิตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การที่ได้ รับการพิจารณาโดยผู้จดั การการลงทุนว่ามีส่วนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้ อมหรื อ
สังคมในเชิงบวกและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ยงั่ ยืน
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุ น อาจลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรื อการบริ หารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความ
เหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการ
ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม หรื อ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หรื อกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้ นกรณี ที่กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นปลายทาง
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลงประเภทและลัก ษณะพิ เศษของกองทุน รวมในอนาคตเป็ นกองทุน รวมหน่ วยลงทุ น
(Fund of Funds) หรื อกองทุนรวมที่มี การลงทุน โดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ น
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนซึ่งขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.janushenderson.com
กองทุนมีกลยุทธ์ การลงทุนมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน Janus
Henderson Horizon - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND (กองทุน หลัก) มีการบริ ห ารเชิงรุ ก (Active Management)
เพื่อสร้ างผลตอบแทนทีด่ ีในระยะยาว

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรื อ ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี ้ทัว่ ไป
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- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปั นผล และชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริการชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ
- ไม่เหมาะสาหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
- กองทุน หลักและกองทุน SCBGEESG อาจลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าเพื่อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management (EPM)) และกองทุน SCBGEESG อาจลงทุน ในตราสารที่ มี สัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง
(Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวน
ที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตา่ กว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรื อทังจ
้ านวนได้
- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุลเงิน USD ซึง่ กองทุน
SCBGEESG อาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสาหรับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เนือ่ งจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (รวมถึงการไถ่ถอนหน่วยลงทุนผ่านการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) โดยหากคาสัง่
ไถ่ถอนหน่วยลงทุน ทัง้ หมดเกิน 10% ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนคาสั่ง
ไถ่ถอนทัง้ หมด หรื อบางส่วน เพื่อไม่ให้ เกินสั ดส่วนดังกล่าว ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ในวันที่ ส่งค าสั่งขายคืน หรื อ คาสั่ง การสับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมถึ งอาจไม่ได้ รับ เงิน ค่าขายคื นหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
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แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation: SD)
ต่า
≤ 5%

5% - 10%

10% - 15%

สูง
15% - 25%

> 25%

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปี จากการคานวณย้ อนหลัง 5 ปี
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่า
≤ 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

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

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 92.69% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
ชื่อทรัพย์ สนิ
หน่วยลงทุน JANUS HENDERSON HORIZON FUND - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

% ของ NAV
98.98

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.janushenderson.com

ค่ าธรรมเนียม
* ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่ อคานวณรวมกับค่ าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนที่
เรียกเก็บจริง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษั ทจัดการจะไม่ เรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้ นทางซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท ไปลงทุน
6

ในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุน
ต้ นทางกาหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้ น
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศนั ้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21

1.605

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก

3.21
3.21

1.605
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ/สัง่ ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเงื่อนไขการเรี ยกเก็บหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สั่งซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
- กรณี ที่ กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษั ทจัดการจะไม่เรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้ านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท กองทุนรวมต้ นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Annual management charge (AMC):
Ongoing charge AMC included:

เก็บจริง 0.75%
เก็บจริง 0.83%

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.janushenderson.com
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดัชนี MSCI World NETR USD index สัดส่วน 100%
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ล งทุน (ในอัตราส่วน
50%) และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)
หมายเหตุ: การใช้ ดัชนีชี ้วัดข้ างต้ น เป็ นเพียงดัชนีอ้างอิง (reference index) เพื่อใช้ ประโยชน์ในเชิงการเปรี ยบเทียบผลตอบแทน
เท่านัน้ ไม่สามารถนามาเปรี ยบเทียบกับกลยุทธ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน หรื อทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนได้ เนื่องจาก
กองทุนหลักไม่ได้ ลงทุนตามสัดส่วนและ/หรื อสินทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีชี ้วัด
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตั ้งแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -8.49%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.76% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
SCBAM เป็ นผู้คานวณผลตอบแทนดัชนีชี ้วัดโดยใช้ ข้อมูลดัชนี ณ สิ ้นวัน
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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15.75

13.46

14.23

75 Percentile

-1.52

-3.42
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.janushenderson.com

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
30 พฤศจิกายน 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซื ้อ:
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั ้งแต่เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1,000 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1,000 บาท
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วันทาการขาย:
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั ้งแต่เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
T+5 คือ 5 วันทาการนับจากวันคานวณ NAV
(โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงิน 4 วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน (T+4))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่ :
- www.scbam.com
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร
30 พฤศจิกายน 2563
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์
11 สิงหาคม 2564
น.ส. ปาลิดา เครื อโสภณ
17 สิงหาคม 2564
นาย วิศรุต เสกสรรพานิช
7 กันยายน 2564
น.ส. นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย
2 พฤศจิกายน 2564
น.ส. กันต์รพี ปธานราษฎร์
27 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 1.59
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั ้งขึ ้น
(ถ้ ามี)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
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
email : advisory.scbam@scb.co.th
- กองทุ น อาจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมซึ่งอยู่ภ ายใต้ ก าร
บริ หารของบริ ษัทจัดการไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้ เกิด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อัน อาจเกิด จากนโยบายการ
ลงทุนที่เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการของ
บลจ. เดียวกัน เพื่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด แก่ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน ของทัง้
กองทุนรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทาง
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- คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั ้ง และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ วด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และ ไม่ทา
ให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด

คาอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพ ย์ที่กองทุนรวม
ลงทุน จะเปลี่ ย นแปลงเพิ่ มขึ น้ หรื อ ลดลงจากปั จ จัย ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จจัย ทางการเมื องทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิ จารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุ นรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุน ของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิ จของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เ สธการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ได้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษทั หรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ นจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของรั ฐต่ างประเทศ ไม่ ว่าที่ เกิ ดขึ น้ แล้ วในขณะนี ห้ รื อจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต เช่ น ด าเนิ นการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการทีจ่ ะ
ปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ น
สาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ลักษณะทั่วไปของกองทุน Janus Henderson Horizon - GLOBAL SUSTAINABLE EQUIY FUND (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ ของ
กองทุน โดยจะลงทุนในบริ ษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การที่ได้ รับการพิ จารณา
โดยผู้จดั การการลงทุนว่ามีส่วนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้ อมหรื อสังคม
ในเชิงบวกและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ยงั่ ยืน และจะหลีกเลี่ยงการลงทุน
ในบริษัทที่มีโอกาสที่จะส่งผลเชิงลบต่อการลงทุนอย่างยัง่ ยืนได้ โดยไม่มีข้อจากัดใน
เรื่ องขนาดของธุรกิจ อุตสาหกรรม และรายประเทศ ทังนี
้ ้ กองทุนอาจมีการใช้ ตราสาร
อนุพันธ์ (derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการ
ลงทุน(Efficient portfolio management)

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตั ้งกองทุน (CLASS Z)

29 พฤษภาคม 2562

การเปิ ดให้ ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน

ISIN

LU1983259703

Bloomberg

JHGIU2ULX

สกุลเงิน

USD

ผู้จดั การกองทุน (Manager)

Henderson Management S.A

เว็บไซต์ (website)

www.janushenderson.com
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