ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564

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

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ สมาร์ ทแพลน 4
SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND
(SCBSMART4FUND)
(ชนิดจ่ ายเงินปั นผล : SCBSMART4)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรื อตราสารแห่งทุน และ/หรื อเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
้
างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี
ประกาศกําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ ทังในและต่
บัญชีไม่เกินร้ อยละ 43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทังลงทุ
้ นในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 36
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อีกทัง้ กองทุนจะมีการบริ หารความเสี่ยง โดยควบคุมมูลค่าความเสี่ยงให้ อยู่ในกรอบที่กําหนด
(Value-at-Risk หรื อ VaR) ประมาณ -15% ต่อปี
ทังนี
้ ้ กองทุนอาจจะเข้ าทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่
เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ซึง่ อยู่ภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้ นกรณี ที่กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทังนี
้ ้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้ อนกลับในกองทุนต้ นทาง
(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี ้วัด (passive management/index tracking)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
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
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมี
กําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในกรณี ที่มีแนวโน้ มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด บริ ษั ท
จัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคําสัง่ ดังกล่าวได้
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: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ตํ่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

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

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
กองทนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐาน ในประเทศ, 5.46%

อืน
่ ๆ, 4.38%

เงินฝาก, 0.53%
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน,
14.39%

หน่วยลงทุนของกองทุน
ั
รวมอสงหาริ
มทร ัพยแ
์ ละ
กองทร ัสต์เพือ
่ การลงทุน
ั
ในอสงหาริ
มทร ัพย ์ - ใน
ประเทศ, 11.76%

พ ันธบ ัตรร ัฐบาล /
ธนาคารแห่งประเทศไทย
/ ร ัฐวิสาหกิจ, 16.29%
หน่วยลงทุนอืน
่ ๆ,
47.20%
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ชื่อทรั พย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
ชื่อทรัพย์ สิน

% ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/64

11.99

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ชุดที่ 2

6.44

หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ห้ นุ ยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปั นผล)

6.31

หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)

3.91

หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ห้ นุ ทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)

3.73

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

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

4.50
4.00

สูงสุด ไม่เกิน 4.28
สูงสุด ไม่เกิน 3.675

สูงสุด ไม่เกิน 3.675

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.96

0.00
การจัดการ

สูงสุด ไม่เกิน 0.107
0.04

ผู้ดูแลผลประโยชน์

1.12

สูงสุด ไม่เกิน 0.1605
0.05
0.07

นายทะเบีย น

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ 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 ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 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
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

1.07
2.14

1.07
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

1.07
2.14
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

1.07
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมือ่ สัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดย
บริ 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

ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย สัดส่วน 22%
3. ดัชนีตราสารหนี ้ภาครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%
4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT Total Return
Index) สัดส่วน 15%
5. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 23%
6. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดส่วน 5%
7. ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน 5%
ข้ อ 5 – 7 ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทนของตัวชี ้วัดเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับ ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทใน
อัตราส่วน 5%
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ผลการดําเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดําเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -21.65%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 6.08% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
SCBAM เป็ นผู้คํานวณผลตอบแทนดัชนีชี ้วัดโดยใช้ ข้อมูลดัชนี ณ สิ ้นวัน
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Moderate Allocation ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ประวัติการจ่ายเงินปั นผล

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

จ่าย (ไม่เกินปี ละ 2 ครัง้ )
วันปิ ดสมุดทะเบียน

วันที่จ่าย

อัตรา (บาท/หน่วย)

16 ก.ย. 2562

26 ก.ย. 2562

0.6383

15 มี.ค. 2561

27 มี.ค. 2561

0.3000

13 ก.ย. 2560

25 ก.ย. 2560

0.2100

12 ก.ย. 2559

22 ก.ย. 2559

0.6200

เงินปั นผลรวม
6 ครัง้
2.1683
ตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
น
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
26 กันยายน 2555
ไม่กําหนด
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: ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
NAV (โดยทั่วไปจะได้ รับเงินภายใน 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทํารายการขายคืน (T+5))

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร
นาง ธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
นาย วรพจน์ คุณาประสิทธิ์

22 สิงหาคม 2559
26 กันยายน 2555
26 กันยายน 2555
14 มิถนุ ายน 2561
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น.ส. วัชรา สถิตพรอํานวย
นาย เอกลักษณ์ กระแสเศียร
น.ส. อัญชลี งามวุฒิกลุ
น.ส. กัลยดา ณ พัทลุง
น.ส. ทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช
น.ส. กมลรัตน์ ตังธนะวั
้
ฒน์
น.ส. ณัฐฏพิชา กิติดํารงค์เจริญ
นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์
น.ส. ปาลิดา เครื อโสภณ
นาย วิศรุต เสกสรรพานิช
นาง วิไล ชยางคเสน
นาย อนุตร อัมระนันทน์
น.ส. ชนากานต์ หังสสูต

13 พฤศจิกายน 2561
26 กันยายน 2555
17 มิถนุ ายน 2564
1 กรกฎาคม 2561
17 สิงหาคม 2561
26 กันยายน 2555
17 มิถนุ ายน 2564
26 กันยายน 2555
11 สิงหาคม 2564
17 สิงหาคม 2564
7 กันยายน 2564
1 ธันวาคม 2559
6 ธันวาคม 2560
31 สิงหาคม 2563

นาย ภัควิทย์ แสงดารา
15 กรกฎาคม 2564
นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สนุ ทร
26 กันยายน 2555
นาย ศิวะ อังสุนทรสฤษดิ์
23 กรกฎาคม 2561
นาย สถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
22 สิงหาคม 2562
นาย ไพริชน์ นิตยานุภาพ
28 พฤษภาคม 2558
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 1.60
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน้
(ถ้ ามี)
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่ : ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ร้ องเรี ยน
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 ส่ ว นไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของมูล ค่ า
ทรัพ ย์ สิน สุท ธิ ของกองทุน ดังนัน้ บริ ษั ท จัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิด
จากนโยบายการลงทุนที่เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การ
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บริ หารจัด การของ บลจ. เดี ยวกัน เพื่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด แก่ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนของทัง้ กองทุนรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com
- คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 แล้ ว
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ
และไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
- กรณีลงทุนในตราสารหนี ้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนีท้ ี่
ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ี่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ ย ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน (portfolio duration) สูงจะมี โอกาสเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงของราคามากกว่า กองทุน รวมที่ มี
portfolio duration ตํ่ากว่า
- กรณีลงทุนในตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจาก
ปั จ จัย ภายนอก เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุน ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ง พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์ แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทําให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
้
ในการซื ้อขายตํ่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี น้ ัน้ ๆ ไม่สามารถนําเงินต้ น/ดอกเบีย้ มาจ่ายเมื่ อถึงวันที่ครบ
กําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็ นต้ น
10

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
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
(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 การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
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 ้
- ป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรื อเกือบทัง้ หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงทังหมด
้
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สงู สุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื 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 บัติต ามกฎหมายของรั ฐต่างประเทศ ไม่ ว่าที่ เกิ ดขึน้ แล้ วในขณะนี ห้ รื อจะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต เช่น ดํา เนิ น การตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิ แก่บ ริ ษั ท จัดการที่จะปฏิ บัติการและดํ าเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรั ฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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