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

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์
อินฟราสตรั คเจอร์ เฟล็กซิเบิล้
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (SCBPIN)
(ชนิดสะสมมูลค่ า : SCBPINA)
กองทุนรวมทรั พย์ สินทางเลือก
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุน มี นโยบายลงทุน ในหน่วย Property และ/หรื อ หน่ วย Infra ที่ จดทะเบี ยนทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรื อเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก โดยส่งผลให้ มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนที่ เหลือ กองทุนอาจลงทุน ใน ตราสารทุน ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ก้ ึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หน่วย CIS Exchange
Traded Fund (ETF) ทังในและต่
้
างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured
Notes)ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient portfolio
management) ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรื อ กองทุ น รวมอสัง 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 ษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี ้ อาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่
้
น
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทังตราสารทุ
ที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศไม่
เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การลงทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ล งทุน ที่ ต้ อ งการโอกาสรั บ ผลตอบแทนจากการลงทุน ในหน่ ว ย Property และ/หรื อ หน่ ว ย Infra ที่ จ ดทะเบี ย นทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ตํ่า
< 5%

สูง

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ตํ่า

สูง

ทังหมด/เกื
้
อบทังหมด
้

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
ตํ่า
≤ 10%

10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ, -6.23%

ตราสารอนุพันธ์,
0.71%

เงินฝาก, 9.36%

หน่วยลงทุน,
96.15%

ชื่อทรั พย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% 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
0.50

1.07

0.00
การจัดการ

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
0.04

ผู้ดูแลผลประโยชน์

1.19

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
0.01
0.07

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดของแต่
้
ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท ไปลงทุน
ในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 900 ล้ านบาท ในอัตราที่
กองทุนต้ นทางกําหนด และเรี ยกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

5

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21%

0.8025%

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21%
3.21%

0.8025%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริ ง 0.16%)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ 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 ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้ นทาง
เพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
1. ดัชนี ผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพ ย์ และกองทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ (PF&REIT Total Return
Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัดส่วน 50%
2. ดัช นี FTSE Strait times REIT Index สัด ส่ ว น 25% ปรั บ ด้ ว ยต้ น ทุน การป้ องกัน ความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ คํ า นวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
3. ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25% ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่ อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดําเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -1.91%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 4.91% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property fund -Thai and Foreign
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

21 สิงหาคม 2561

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื ้อ: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1 บาท
วันทําการขาย: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่ า:
1 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
NAV (โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงินภายใน 4 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทํารายการขายคืน (T+4))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
นาง วิไล ชยางคเสน

21 สิงหาคม 2561
18 มีนาคม 2562
1 มิถนุ ายน 2562
21 สิงหาคม 2561
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นาย อนุตร อัมระนันทน์
นาย ศุภกร ตุลยธัญ

21 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

0.37

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ น้
(ถ้ ามี)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที่อยู:่ 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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ - กองทุน อาจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมซึ่ง อยู่ภ ายใต้ ก าร
บริ ห ารของบริ ษั ท จัด การได้ ในสัด ส่ว นไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของมูล ค่ า
ทรัพ ย์ สินสุทธิ ของกองทุน ดังนัน้ บริ ษั ท จัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิด
จากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การ
บริ ห ารจัด การของ บลจ. เดี ยวกัน เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนของทังกองทุ
้
นรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com
- คุณ 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 รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้ วด้ วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่
ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับหน่ วย Property และ/หรื อหน่ วย Infra : เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย
Property และ/หรื อหน่วย Infra ทําให้ อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ Property และ/หรื อ Infra เช่น ความเสี่ยง
จากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึน้ ของภาษี ทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ ้น
ของอัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสารที่
ลงทุน (credit risk) ซึ่งเป็ นข้ อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและฐาน
การเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับการลงทุน
TRIS
Fitch
Moody’s S&P
คําอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน
AAA
AAA(tha) Aaa
AAA
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่ าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามกําหนด
AA
AA(tha) Aa
AA
อันดับเครดิตรองลงมาและถื อว่า มีความเสี่ยง
ตํ่ามากที่จะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามกําหนด
A
A(tha)
A
A
ความเสี่ ยงตํ่ าที่ จะไม่สามารถชํ าระหนี ไ้ ด้ ต าม
กําหนด
BBB
BBB(tha) Baa
BBB
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหนี ้ได้
ตามกําหนด
ระดับที่ตํ่ากว่าน่าลงทุน ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า
ตํ่ากว่า
ตํ่ากว่า ความเสี่ ย งสูงที่ จะไม่ส ามารถชํ า ระหนี ไ้ ด้ ต าม
กําหนด
BBB
BBB(tha) BBB
BBB
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) :
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทาง
การเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี จ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้
ราคาตราสารหนี ท้ ี่ ออกมาก่อ นหน้ าจะมี การซื อ้ ขายในระดับราคาที่ ตํ่าลง โดยกองทุน รวมที่ มีอายุเฉลี่ยของทรัพ ย์ สิน ที่ ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากว่า
- ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม
หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์ แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทําให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
ในการซื ้อขายตํ่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note Risk) : ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อมูลค่าของตัวแปรอ้ างอิง อันเนื่องมาจากปั จจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้ างอิงเปลี่ยนไป เช่น ปั จจัย
ั ญา ด้ านสภาพคล่อง ด้ านการลงทุนต่อ และความ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็ นต้ น รวมถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
เสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกําหนด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง
กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อน
ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการ
บริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรื อรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริ กาผู้ที่มี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นจะต้ อง
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายของรัฐ ต่า งประเทศ ไม่ว่าที่ เกิ ด ขึน้ แล้ วในขณะนี ห้ รื อ จะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต เช่น ดํ าเนิ น การตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิ แก่ บ ริ ษั ท จัดการที่ จะปฏิ บัติการและดํ าเนิ นการต่างๆ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อ ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่ จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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