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กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม  
SCB Income Fund (SCBINC) 

(ชนิดสะสมมูลคา : SCBINCA) 
(ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ : SCBINCR) 

(กองทุนรวมผสม) 
(กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ) 

 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย จํากัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต : 
ไดรับการรับรอง CAC  

  
  

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

ผลการดําเนินงาน 

คาธรรมเนียม 

ขอมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 
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กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเก่ียวของกับตราสารแหงหน้ี และ/หรือตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน 
และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนใน
หลักทรัพยดังกลาวขางตน โดยจะไมลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหนวย property และ/หรือหนวย infra   

สวนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ ท้ังน้ีกองทุนจะพิจารณาปรับ
สัดสวนการลงทุนในตราสารแหงหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หนวยลงทุนของกองทุน ไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุน
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ และมีการลงทุนท่ีสงผลใหมี 
net exposure ท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) ท้ังน้ี เพื่อใหสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพิ่มขึ้น และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน และ
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อบริหารความเสี่ยง  

นอกจากน้ี อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับ
ความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ
ลงทุน โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพื่อ
คาดการณทิศทางอัตราแลกเปล่ียน 

ท้ังน้ี ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนขางตน และสัดสวนท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงตางประเทศ จะ
ไมนํามาบังคับใชในชวงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแตวันท่ีจดทะเบียนเปนกองทุนรวม 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management) 

 

 

 
 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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 เหมาะสําหรับเงินลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนท่ีดี และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ 
ได โดยกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิด
จายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล ปจจุบันเปดใหบริการชนิดสะสมมูลคา และชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 
 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

 
 

             ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้ 
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
 

 

 

 

 

 กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เน่ืองจาก
กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/
หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structured note) กองทุนจึงมีความ
เส่ียงมากกวากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงไดสูงกวา      
ผูลงทุนท่ัวไป 

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของ       
ผูลงทุนเอง 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
ระดับท่ีตํ่ากวาอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได ดังน้ัน ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีของผู
ออกตราสารซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือท้ังจํานวนได 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

         คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

คําเตือนที่สําคัญ 
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 ตราสาร Basel III มีเง่ือนไขที่ซับซอนและมีความเสี่ยงท่ีแตกตางจากตราสารหน้ีท่ัวไป เชน ตราสารอาจถูกบังคับแปลง
สภาพเปนหุนสามัญ หรือ ถูกปลดหน้ีเมื่อเขาเง่ือนไขท่ีกําหนด เปนตน   

 เน่ืองจากกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อยอ : SCBINCR) มุงหวังใหผูถือหนวยลงทุนมี
รายไดสม่ําเสมอ ดังน้ันการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือเงินตน เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนชนิดน้ีไดรับรายไดสม่ําเสมอ แมกองทุนจะมีกําไรหรือขาดทุนก็ตาม 

 

 
    

 
 

 

 

 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย  

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD) 
 
ต่ํา             สูง 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 
คําอธิบายปจจัยความเส่ียงสําคัญ : 

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียซ่ึงขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขามกับการ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีที่ออก
ใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ีย
ของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมท่ีมี portfolio 
duration ตํ่ากวา 
 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

โอกาสขาดทุนเงินตน 
ต่ํา สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงตํ่า 

เส่ียงปานกลาง 
คอนขางตํ่า 

เส่ียงปานกลาง 
คอนขางสูง 

เส่ียงสูง 

เส่ียงสูงมาก 
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ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การปองกันความเส่ียง fx 
 
ต่ํา             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 

 

คําอธิบายปจจัยความเส่ียงสําคัญ : 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาท

แข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาท

ออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การบริหารความเส่ียงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ 

อาจปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากการ

ปองกันความเส่ียงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียงหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจาก WWW.SCBAM.COM 
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หมายเหตุ : คาใชจายอื่น ๆ เม่ือคํานวณรวมกับคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมในการจัดจาํหนาย (ถามี) ทีเ่รียกเก็บจริง ตองไมเกิน
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของแตละชนดิหนวยลงทุน 
 
 
 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย 3.21 

ชวง IPO 
 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 0.909% 
 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.428% 
หลัง IPO 
 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 1.07% 
 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.535% 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 3.21 (ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ) 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนเขา      
 
 
 
 
 
 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก    

 
3.21 

 
 
 
 
 
 

3.21 

 
ชวง IPO 
 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 0.909% 
 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.428% 
หลัง IPO 
 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 1.07% 
 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.535% 
 

(ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ) 
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ 
ในหนวยลงทุน 

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

คาใชจายอื่นๆ ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
การโอนหนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม 
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หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
 
 

 
 
 
 
 
ดั ช นี  (benchmark) ขอ งก อ งทุ น รวม  : ดั ช นี  Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value 
Unhedged USD ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราสวน 50%) และปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน (ในอัตราสวน 50%) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) 

ประเภทกองทนุรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนนิงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation 
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ขอมูลอ่ืน ๆ 

ไมจาย (กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลเฉพาะหนวยลงทุนชนิดจายปนผล) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
27 กุมภาพันธ 2561 
ไมกําหนด    

วันทําการซ้ือ   : เปดเสนอขายชวง IPO วันท่ี 20 – 26 กมุภาพันธ 2561 
                    : หลัง IPO เปดเสนอขายทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน           

ต้ังแตเวลาทําการ – 15.30 น. (ส่ังซื้อทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตเวลา   
เร่ิมใหบริการ – 16.00 น.) 

มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งแรก : 5,000 บาท 
มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งถัดไป : 1,000 บาท 

วันทําการขายคืน  : ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาทําการ – 15.30 น.     
(ทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตเวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น.) 

มูลคาข้ันต่ําของการขายคืน  : 1,000 บาท 
ยอดคงเหลือข้ันต่ํา   : 1,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน   :  ภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทํา
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ โดยจะ
ประกาศใหทราบผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ :  
- www.scbam.com  
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  

รายชื่อ ขอบเขตหนาที ่ วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
1. นายศุภกร ตุลยธัญ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการ

ลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

2. นายอภิวัฒน นาประทาน
สุข 

รองผูอํานวยการ ฝายการ
ลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

3. นางวิไล ชยางคเสน ผูอํานวยการ ฝายจัดสรร
สินทรัพยการลงทุน 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 
ผูดูแลผลประโยชน 
วันที่จดทะเบยีน 
อายุโครงการ 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 
 

รายชื่อผูจดัการกองทุน 
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บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ที่อยู : ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท : 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website : www.scbam.com                          
email : customerservice.scbam@scb.co.th 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงต้ังขึ้น (ถามี) 

ผูสนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

ติดตอสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
รองเรียน 
 

สามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ีทาง
เว็บไซต  www.scbam.com 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

รายชื่อผูจดัการกองทุน รายชื่อ ขอบเขตหนาที ่ วันทีเริ่มบริหารกองทุนนี ้
4. นางสาวอภิญญา องคคุณา
รักษ 

ผูอํานวยการ ฝายจัดสรร
สินทรัพยการลงทุน 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

5. นายศุภจักร เอิบประสาทสุข ผูอํานวยการ                
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

6. นายอนุตร อัมระนันทน รองผูอํานวยการ  
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

7. นายวิจักขณ ณ เชียงใหม ผูจัดการ  
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

8. นายวรุณ ทรัพยทวีกุล ผูจัดการ  
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดต้ัง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ

ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายน้ัน  ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
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ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา    

ตราสารท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยง
ท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน มี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน  กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงท่ีเงินบาทออนแตขายทํา
กําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาท
แข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปน้ี 
- อาจปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจากการปองกันความเส่ียงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียง
หรือไม 

 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงาน
ของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน 
ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตรา
สารท่ีมีสภาพคลองในการซื้อขายตํ่า ท้ังน้ี สภาพคลองดังกลาวเกิดจากอุปสงคและอุปทาน และคุณภาพของตรา
สาร ณ ขณะน้ันๆ  

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากตราสารหน้ี
ท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ีอาจจะมีการผิดนัดชําระหน้ี คือบริษัทผูออกตราสารหน้ีน้ันๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ย
มาจายเมื่อถึงวันท่ีครบกําหนดท่ีตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลอง
พอท่ีจะมาจายคืน เปนตน 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives Risk) คือ ความเส่ียงจากราคาหลักทรัพยท่ี
อางอิงอยูมีราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขามกับท่ีคาดการณไว โดยอาจจะเกิดจาก อัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปล่ียน หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note Risk) คือ ความเสี่ยง
จากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลคาของตัวแปรอางอิง อันเน่ืองมาจากปจจัยท่ีมีผลกระทบตอตัวแปรอางอิง
เปล่ียนไป เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) คือ ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพ
และรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศตาง ๆ  
ท่ีกองทุนลงทุน 

คําอธิบายเพิ่มเติม 



11 
 

 ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ีไมปกติ ทําให
กองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามท่ีคาดไว สงผลกระทบตอการ
คาดการณผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน 

 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของ
กองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมี วัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนการ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมี
ขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ
จําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาท่ีเกิดข้ึนแลวในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน 
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวย
ลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธ
สัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การ
หักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตาม
พันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

กราฟแสดงผลตอบแทนยอนหลงัภายในระยะเวลา 5 ปของดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD  
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