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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 Semiconductor
SCB Semiconductor (SCBSEMI)
(ชนิดสะสมมูลค่ า: SCBSEMI(A))
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม Technology
จึงมีความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้ แก่ VanEck Vectors
Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) บริ หารโดย VanEck Asset
Management B.V. และลงทุน ในสกุล เงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) กองทุน หลัก จดทะเบี ยนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ London
Stock Exchange สหราชอาณาจัก ร ตลาดหลัก ทรั พ ย์ DEUTSCHE BÖRSE ประเทศเยอรมนี ตลาดหลัก ทรั พ ย์ SIX SWISS
EXCHANGE ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ BORSA ITALIANA ประเทศอิตาลี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน
คือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสาร depository receipts ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ในอุตสาหกรรม
Semiconductor โดยผู้ จัด การลงทุ น จะใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แบบ Replication Strategy ซึ่ ง ลงทุ น ในตราสารทุ น American
depository receipts (ADRs) และ Global depository receipts ที่เป็ นส่วนประกอบในดัชนี MVIS US Listed Semiconductor
10% Capped Index เพื่อให้ ผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
ดังกล่าว
ดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เป็ นดัชนีที่สะท้ อนผลการดําเนินงานของบริ ษั ทที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม Semiconductor
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 ภ าพการบริ ห ารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรื อการบริ หารความเสี่ยง โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสม
สําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความ
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
น่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการ
ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม หรื 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 างพื ้นฐาน (infra) ซึง่ อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้ อย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Funds) หรื อกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ด
เดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุนซึง่ ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.vaneck.com/ucits/
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กองทุน มี กลยุท ธ์ การลงทุน กองทุน เปิ ดไทยพาณิ ชย์ Semiconductor มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน หลัก
ส่วน VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี ้วัด (Passive
Management/index tracking)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุม่ Technology
- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 6 ชนิด ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงิน ปั นผล ชนิ ด
ผู้ ล งทุ น กลุ่ม /บุ ค คล ชนิ ด ช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชนิ ด เพื่ อ การออม ปั จ จุบัน เปิ ดให้ บ ริ ก ารชนิ ด สะสมมูล ค่ า ชนิ ด ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทําอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ูลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรื อทังจํ
้ านวนได้
- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุลเงิน USD ซึง่ กองทุน
SCBSEMI อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น ตามความเหมาะสมสํ า หรั บ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้
จํานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม Technology จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูง
กว่ากองทุนทัว่ ไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
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- กองทุนหลักจะจํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื ้อคืนในวันทําการซื ้อขายใด ๆ ไม่เกิน 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
หลัก โดยจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนจะเป็ นไปตามสัดส่วนหน่วยลงทุน (Pro rata) ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนในวันทําการซื ้อ
ขายนัน้ ๆ
ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนัน้ รวมถึงอาจไม่ได้ รับเงินค่าขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
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
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Technology
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

4

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ตํ่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

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

ดุลยพินิจ

บางส่วน

สูง
ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมี การป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 41.59% ของเงิน ลงทุน ใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
อืน
่ ๆ, -15.01%

ตราสารอนุ พ ันธ์,
-0.83%

เงิน ฝาก,
12.00%

หน่วยลงทุน VANECK
SEMICONDUCTOR ETF,
103.84%

ชื่อทรั พย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
ชื่อทรัพย์ สิน
หน่วยลงทุน VANECK SEMICONDUCTOR ETF

% ของ NAV
103.84

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
5

รายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.vaneck.com/ucits/

ค่ าธรรมเนียม
* ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ ว
6

- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของแต่
้
ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ น
ทางกําหนด และเรี ยกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศนั ้น (Loyalty Fee หรื อ Rebate) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เงินจํานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21

1.07

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21
3.21

1.07
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษั ทจัดการ (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 ้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านั ้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Total Expense Ratio:
เก็บจริง 0.35%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.vaneck.com/ucits/
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน
50%) และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -2.92%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 4.39% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Technology Equity
* 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 30 มิถนุ ายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Technology Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

5 Percentile

3M
16.62

6M
17.49

Return (%)
1Y
3Y
62.56 28.53

25th Percentile

11.79

15.44

52.73

25.01

50th Percentile

7.90

9.30

38.86

75th Percentile

5.21

4.57

95th Percentile

3.28

1.86

Peer
Percentile
th

3M
14.56

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
15.78 16.32 17.99 14.84

16.51

16.34

19.93

18.72

19.26

14.84

20.27

16.51

17.53

21.76

20.40

20.96

14.84

37.15

19.45

16.51

23.71

27.09

22.62

21.42

14.84

34.19

12.94

16.51

31.96

31.78

28.59

24.19

14.84

5Y
16.51

10Y

10Y

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.vaneck.com/ucits/
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ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

15 มิถนุ ายน 2564

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซื ้อ:
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1,000 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1,000 บาท
วันทําการขาย:
ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่า:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ NAV
(โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงิน 3 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน (T+3))
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
น.ส. อรจิรา คนเพียร

15 มิถนุ ายน 2564
11 สิงหาคม 2564
17 สิงหาคม 2564
7 กันยายน 2564
15 มิถนุ ายน 2564

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.00
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน้
(ถ้ ามี)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที่อยู่: ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

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
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตังจาก
้
บริษัทจัดการ
- กองทุน อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมซึ่ง อยู่ภ ายใต้ ก าร
บริ หารของบริ ษัทจัดการไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจ
ก่อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อัน อาจเกิ ด จากนโยบายการ
ลงทุนที่เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการของ
บลจ. เดีย วกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด แก่ ผ้ ูถือ หน่ วยลงทุนของทัง้
กองทุนรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทาง
- คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 แล้ วด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทํา
ให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ น
ต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ ย งจากการกระจุก ตัว ลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุน ลงทุน ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้ องกั น ความเสี่ ย งตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จั ด การกองทุ น รวม : ผู้ ล งทุน อาจมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิ แก่บ ริ ษั ท จัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ข้ อมูลทั่วไปของ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก)
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสาร depository receipts ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ในอุตสาหกรรม Semiconductor โดยผู้จดั การลงทุนจะใช้
กลยุท ธ์ ก ารลงทุ น แบบ Replication Strategy ซึ่ ง ลงทุ น ในตราสารทุน American
depository receipts (ADRs) และ Global depository receipts ที่เป็ นส่วนประกอบ
ในดั ช นี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เพื่ อ ให้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใกล้ เคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนีดงั กล่าว
ดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index เป็ นดัชนีที่สะท้ อนผล
การดําเนินงานของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม semiconductor
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ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange สหราชอาณาจักร

วันจัดตังกองทุ
้
น

1 ธันวาคม 2563

การเปิ ดให้ ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน

Fund Ticker

SMH LN

ISIN

IE00BMC38736

ดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง(Benchmark)

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Index ticker

MVSMCTR

สกุลเงิน

USD

ผู้จดั การกองทุน (Manager)

VanEck Asset Management B.V.

เว็บไซต์ (website)

www.vaneck.com/ucits/

ทัง้ นี ้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลข้ างต้ นใดๆ ซึ่งบริ ษั ทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริ ษั ทจัดการ ขอสงวนสิท ธิ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวเพื่อให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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