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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จํากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรั บรอง CAC

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ
SCB India Active Equity (SCBINDEQ)
(ชนิดสะสมมูลค่ า: SCBINDEQ(A))
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้ แก่ UTI India
Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional Accumulating Class สกุลเงินดอลล่าร์
สหรั ฐ (USD) กองทุน หลัก บริ ห ารโดย UTI International (Singapore) Private Limited จดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมายของ
ประเทศไอร์ แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้ างการเติบ โตของสิน ทรัพย์ ที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้น
อิ น เดี ย ที่ มี ศัก ยภาพในการเติ บ โตเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นหุ้ น จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ Bombay Stock Exchange และ
National Stock Exchange ประเทศอินเดีย โดยมีนโยบายที่จะลงทุนมากกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสาร
ทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนดังนี ้
1. บริ ษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีสํานักงานจดทะเบียนในอินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ
ที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลก
2. บริ ษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีกิจกรรมทางธุรกิจหลักในอินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งๆ
ที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลกและ/หรื อ
3. บริ ษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่มีห้ นุ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อมี
การซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย
ทังนี
้ ้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ รับการยอมรับ นอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ Bombay
Stock Exchange และ National Stock Exchange ประเทศอินเดีย จะไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดย
เฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรื อการบริ หารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated) รวมทัง้ ตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุน อาจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม หรื อ กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หรื อกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (infra) ซึง่ อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Fund of Funds) หรื อกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ น
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
บริ ษั ทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี)
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
ส่ ว นกองทุ น UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) มุ่ ง หวั ง ให้ ผลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ชี ว้ ั ด (Active
Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 6 ชนิด ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปั นผล ชนิด
ผู้ลงทุนกลุม่ /บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริการชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
- กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญ าซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หนีท้ ี่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทัง้ ตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุน
จากการลงทุนบางส่วนหรื อทังจํ
้ านวนได้
- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรู ปสกุลเงินบาทและนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุลเงิน USD ซึ่ง
กองทุน SCBINDEQ อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม
สําหรับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนทังจํ
้ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
- กองทุนหลักอาจจะไม่ทําการไถ่ถอนในวันทําการซื ้อขายใด หรื อในช่วงระยะเวลา 7 วันทําการซื ้อขายติดต่อกัน เกินกว่า 10%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากกองทุนได้ รับคําสัง่ ขายคืนที่มีมลู ค่ามากกว่าที่กําหนด กองทุนอาจจะแจ้ งเลื่อนการรับ
ซื ้อคืนนันออกไปได้
้
ถงึ 15 วันทําการซื ้อขาย โดยจะไม่เกิน 7 วันทําการซื ้อขายถัดจากวันทําการซื ้อขายนัน้ คําสัง่ ขายคืนของวัน
ทําการที่เกินนัน้ จะถูกปรับลดลงตามอัตราส่วน และถือเป็ นคําสัง่ ขายคืนของวันทําการซื ้อขายถัดไป จนกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดตามคํ
้
าสัง่ ขายคืนนัน้ จะได้ รับการไถ่ถอนจนครบ ข้ อจํากัดนีจ้ ะใช้ เฉพาะในกรณีที่มีการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
จํานวนมากเกินกว่าปกติ จนอาจทําให้ กองทุนขาดสภาพคล่อง ซึง่ ส่งผลเสียต่อผู้ถือหน่วยที่เหลืออยู่ในกองทุน
- ในบางสถานการณ์ (เช่น มีปริ มาณธุรกรรมจํานวนมาก) ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและ/หรื อการขายทรัพย์สินอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยในกองทุน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการ “dilution” นี ้ อาจมีการใช้ การปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สิน(Swing Pricing) เพื่อปรับมูลค่าทรัพย์สินให้ สงู ขึ ้น หรื อลดลง ตามปั จจัย
(swing factor) ที่กําหนดเป็ นครัง้ ๆไป ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใด swing factor จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนนัน้
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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
สูง
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

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

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย (India)
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

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/
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ค่ าธรรมเนียม
* ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของแต่
้
ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท ไป
ลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้ านบาท ในอัตรา
ที่กองทุนต้ นทางกําหนด และเรี ยกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนําเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศนั ้น (Loyalty Fee หรื อ Rebate) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เงินจํานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ

สูงสุดไม่ เกิน
3.21
3.21

เก็บจริง
1.50
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

3.21
3.21
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่จ่ายจริ ง

1.50
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่จ่ายจริ ง
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หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั ยกเว้ น
ไม่เรี ยกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่
เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,000 ล้ านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท กองทุนรวมต้ นทางจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านั ้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
Max Entry Fee
5% (ปั จจุบนั กองทุนหลักยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ)
Ongoing Charge
เก็บจริง 1.04% as of 31 ธันวาคม 2563
ข้ อมูลจาก KEY INVESTOR INFORMATION ณ 18 กุมภาพันธ์ 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/

ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

ดัชนีชีว้ ัด คือ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ: ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
(ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ India Equity
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/
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ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

20 ตุลาคม 2564

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื ้อ:
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ – 14.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 14.30 น.
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1,000 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1,000 บาท
วันทําการขาย:
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ – 14.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตังแต่
้ เวลาเริ่ มให้ บริการ – 14.30 น.
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่า:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ NAV
(โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงิน 6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน (T+6))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์
น.ส ปาลิดา เครื อโสภณ
นาย วิศรุต เสกสรรพานิช

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น (ถ้ ามี)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
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

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

20 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์

email: advisory.scbam@scb.co.th
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตัง้ จากบริ ษั ท
จัดการ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภ ายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทจัดการไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนัน้ บริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้ องกัน ธุรกรรมที่ อ าจก่อ ให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวม
ภายใต้ การบริ หารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนของทังกองทุ
้
นรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทาง
- คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.scbam.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 28 ตุลาคม
2564 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่
เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
จะเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลงจากปั จ จัย ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิ ด เหตุการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่อ ประเทศดังกล่ าว เช่ น
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายทํากํ าไรในช่วงที่บ าทอ่อน ก็ อาจได้ ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้ วยเช่น กัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ให้ แ ก่บุค คลใดก็ ได้ โดยบุคคลที่ บ ริ ษั ท จัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
- ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ น
จะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลง
ยิ น ยอมให้ สิท ธิ แ ก่บ ริ ษั ท จัด การที่ จะปฏิ บัติก ารและดํ าเนิ น การต่า งๆ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพัน ธสัญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลง หรื อ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ
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ข้ อมูลทั่วไปของ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้ อมูล : หนังสือชี ้ชวนกองทุนหลัก ข้ อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)
ลักษณะทัว่ ไปของกองทุน
กองทุนมี วตั ถุประสงค์ ที่ จะสร้ างการเติบโตของสินทรัพย์ ที่ลงทุน ในระยะ
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ปานกลางถึ ง ระยะยาวผ่ า นการลงทุน ในหุ้น อิ น เดี ย ที่ มี ศัก ยภาพในการ
เติ บ โตเป็ นหลัก ซึ่ ง เป็ นหุ้ น จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย◌์ Bombay
Stock Exchange และ National Stock Exchange ประเทศอินเดีย โดยมี
นโยบายที่จะลงทุนมากกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสาร
ทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนดังนี ้
1.บริ ษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีสํานักงานจดทะเบียนใน
อินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลก
2.บริ ษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีกิจกรรมทางธุรกิจหลักใน
อินเดียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลก
และ/หรื อ
3.บริ ษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่มีห้ นุ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตรา
สารทุนจดทะเบียนซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์อินเดีย
ทัง้ นี ้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ รับการ
ยอมรั บ นอกเหนื อจากตลาดหลักทรัพ ย์ Bombay Stock Exchange และ
National Stock Exchange ประเทศอินเดีย จะไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
น
ไอร์ แลนด์
15 กรกฎาคม 2558
วันจัดตังกองทุ
้
น
การเปิ ดให้ ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
Fund Ticker
BBG009LVKCP2 / UTIIDEI
ISIN
IE00BYPC7R45
ดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง(Benchmark)
MSCI India (USD)
สกุลเงิน
USD
Investment Manager
UTI International (Singapore) Private Limited
Investment Advisor
UTI Asset Management Company Limited
เว็บไซต์ (website)
https://utifunds.com.sg/uti-india-dynamic-equity-fund/
ทังนี
้ ้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลข้ างต้ นใดๆ ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวเพื่อให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลัก ซึง่ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้ อนหลังของกองทุน UTI India Dynamic Equity Fund เปรี ยบเทียบกับ MSCI India (USD)

หมายเหตุ:
(1) ที่มา: Bloomberg ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กันยายน 2559 – 6 กันยายน 2564
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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