ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
SCB European Small Cap Equity Fund
(SCBEUSMFUND)
(ชนิดสะสมมูลค่ า : SCBEUSM)

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
OGO
ไทยพาณิชย์ จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์ สิน สุทธิ ของกองทุน ได้ แก่ European Smaller Companies Fund (กองทุน หลัก) ชนิ ด
หน่วยลงทุน (share class) D accumulating สกุลเงินยูโร (EURO) กองทุนหลักบริ หารโดย Aberdeen Standard Investments
Luxembourg S.A. จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายเน้ นลงทุน
ในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรปและหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่จดั ตั ้งหรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป
รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่ในยุโรป หรื อบริ ษัทที่ได้ รับรายได้ หรื อผลกาไรจากการดาเนินงานในทวีปยุโรป หรื อ
บริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในทวีปยุโรป
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.aberdeenstandard.com
กองทุ น มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น มุ่ ง หวัง ให้ ผลประกอบการเคลื่ อ นไหวตามกองทุ น หลัก (Passive Management) ส่ ว นกองทุ น
European Smaller Companies Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
- กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
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แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation: SD)
ต่า
≤ 5%

5% - 10%

10% - 15%

สูง
15% - 25%

> 25%

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปี จากการคานวณย้ อนหลัง 5 ปี
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่า
≤ 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

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

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุน รวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 92.61% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

STANDARD LIFE
INVESTMENTS GLOBAL SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES,
97.60%

ชื่อทรัพย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.aberdeenstandard.com

ค่ าธรรมเนียม
* ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

%

3.50
3.00

NAV

2.50
2.00

1.50
1.00

1.73

1.61

0.50
0.00

0.01
0.04

0.07

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนีย มนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทังหมดของแต่
้
ละชนิดหน่วยลงทุน
- 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

3.21%

1.605%

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21%
3.21%

1.605%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้ คืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Entry charge (up to):
5.00%
Annual management charge:
0.90%
Ongoing charge figure:
0.98%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.aberdeenstandard.com

ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100%
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทนของตัวชี ้วัดเพือ่ คานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตั ้งแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -40.35%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 18.05% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม European Equity ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5th Percentile

3M
18.42

6M
32.07

Return (%)
1Y
3Y
19.73 9.82

25th Percentile

11.34

18.23

11.87

6.47

5.97

5.23

16.29

16.13

27.11

16.61

14.32

14.13

50th Percentile

9.57

13.26

1.65

3.13

4.42

4.72

16.87

17.27

28.94

17.76

15.02

15.26

75th Percentile

7.56

11.37

-3.07

0.90

2.88

4.21

19.02

18.78

30.86

20.02

16.53

16.39

95th Percentile

6.40

7.43

-5.35

-0.16

1.13

3.80

21.27

20.92

33.14

22.39

19.30

17.29

Peer
Percentile

5Y
8.25

10Y
5.64

3M
15.18

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
15.33 24.82 14.82 13.23

10Y
13.22

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก
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เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.aberdeenstandard.com

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

31 พฤษภาคม 2559

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซื ้อ:
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั ้งแต่เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1 บาท
วันทาการขาย:
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั ้งแต่เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า:
1 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณ
NAV (โดยทั่วไปจะได้ รับเงินภายใน 3 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทารายการขายคืน (T+3))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทาการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

นาย ศุภกร ตุลยธัญ
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
น.ส. จารุภร หลักคา

31 พฤษภาคม 2559
16 มกราคม 2560
18 มีนาคม 2562
1 มิถนุ ายน 2562
22 ตุลาคม 2562
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น.ส. อรจิรา คนเพียร

2 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.86
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

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

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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
email: advisory.scbam@scb.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความ ขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั ้ง และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ วด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทา
ให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด

คาอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ น
ต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทาให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
ในการซื ้อขายต่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
้
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ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีน้ นั ้ ๆ ไม่สามารถนาเงินต้ น/ดอกเบีย้ มาจ่ายเมื่ อถึงวันที่ครบ
กาหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง ส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ ย งจากการกระจุก ตัวลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุน ลงทุน ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ได้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่ างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่า ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รั บทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิ แก่บ ริ ษั ทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่ างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพัน ธสัญ ญ า หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐ
10

ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุ น การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ข้ อมูลทั่วไปของกองทุน European Smaller Companies Fund ชนิดหน่ วยลงทุน (share class) D accumulating
(กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน

เน้ นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรปและหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของบริษัททีจ่ ดั ตั ้ง
หรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่
ในยุโรป หรื อบริษัทที่ได้ รับรายได้ หรื อผลกาไรจากการดาเนินงานในทวีปยุโรป หรื อบริษัทที่มี
ทรัพย์สินอยู่ในทวีปยุโรป

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตัง้ กองทุน

26 กันยายน 2550

Bloomberg

STESCDE LX

ISIN

LU0306632687

WKN

A0M092

Index ticker

SD13X

ดัชนีอ้างอิง (Index)

FTSE Developed Europe Small Cap Index

สกุลเงิน

ยูโร (EURO)

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

เว็บไซต์ (website)

www.aberdeenstandard.com
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ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
SCB European Small Cap Equity Fund
(SCBEUSMFUND)
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : SCBEUSMP)

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
OGO
ไทยพาณิชย์ จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต :
ได้ รับการรั บรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน

1

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์ สิน สุทธิ ของกองทุน ได้ แก่ European Smaller Companies Fund (กองทุน หลัก) ชนิ ด
หน่วยลงทุน (share class) D accumulating สกุลเงินยูโร (EURO) กองทุนหลักบริ หารโดย Aberdeen Standard Investments
Luxembourg S.A. จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายเน้ นลงทุน
ในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรปและหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่จดั ตั ้งหรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป
รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่ในยุโรป หรื อบริ ษัทที่ได้ รับรายได้ หรื อผลกาไรจากการดาเนินงานในทวีปยุโรป หรื อ
บริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในทวีปยุโรป
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก www.aberdeenstandard.com
กองทุ น มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น มุ่ ง หวัง ให้ ผลประกอบการเคลื่ อ นไหวตามกองทุ น หลัก (Passive Management) ส่ ว นกองทุ น
European Smaller Companies Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
- กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่อ งจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
2

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation: SD)
ต่า
≤ 5%

5% - 10%

10% - 15%

สูง
15% - 25%

> 25%

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปี จากการคานวณย้ อนหลัง 5 ปี
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่า
≤ 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

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

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุน รวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 92.61% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

STANDARD LIFE
INVESTMENTS GLOBAL SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES,
97.60%

ชื่อทรัพย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.aberdeenstandard.com

ค่ าธรรมเนียม
* ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

NAV

%

3.00
2.50
2.00

1.50
1.00

0.50
0.00

0.01
0.04

0.12

0.07

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนีย มนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทังหมดของแต่
้
ละชนิดหน่วยลงทุน
- 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

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21%
3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สั่งซื อ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ ากัน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Entry charge (up to):
5.00%
Annual management charge:
0.90%
Ongoing charge figure:
0.98%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.aberdeenstandard.com

ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดัชนี FTSE Developed Europe Small Cap สัดส่วน 100%
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทนของตัวชี ้วัดเพือ่ คานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ทีก่ องทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตั ้งแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทนิ
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -40.28%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 22.18% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม European Equity ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5th Percentile

3M
18.42

6M
32.07

Return (%)
1Y
3Y
19.73 9.82

25th Percentile

11.34

18.23

11.87

6.47

5.97

5.23

16.29

16.13

27.11

16.61

14.32

14.13

50th Percentile

9.57

13.26

1.65

3.13

4.42

4.72

16.87

17.27

28.94

17.76

15.02

15.26

75th Percentile

7.56

11.37

-3.07

0.90

2.88

4.21

19.02

18.78

30.86

20.02

16.53

16.39

95th Percentile

6.40

7.43

-5.35

-0.16

1.13

3.80

21.27

20.92

33.14

22.39

19.30

17.29

Peer
Percentile

5Y
8.25

10Y
5.64

3M
15.18

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
15.33 24.82 14.82 13.23

10Y
13.22

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก
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เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.aberdeenstandard.com

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

31 พฤษภาคม 2559

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซื ้อ:
(โดยเบื ้องต้ นบริ ษัทจัดการกาหนดให้ บริ การเฉพาะ ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
ผู้ลงทุนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ/หรื อ กองทุนส่วน มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1 บาท
บุคคลภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน)
้
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1 บาท
วันทาการขาย:
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า:
1 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณ
NAV (โดยทั่วไปจะได้ รับเงินภายใน 3 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทารายการขายคืน (T+3))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทาการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

นาย ศุภกร ตุลยธัญ
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
น.ส. จารุภร หลักคา
น.ส. อรจิรา คนเพียร

31 พฤษภาคม 2559
16 มกราคม 2560
18 มีนาคม 2562
1 มิถนุ ายน 2562
22 ตุลาคม 2562
2 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.86
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ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั ้งขึ ้น

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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
email: advisory.scbam@scb.co.th
คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้ มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั ้ง และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ วด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทา
ให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด

คาอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน รวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ น
ต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทาให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
ในการซื ้อขายต่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
้
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีน้ นั ้ ๆ ไม่สามารถนาเงินต้ น/ดอกเบีย้ มาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กาหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี ย้ อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
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ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง ส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ ย งจากการกระจุก ตัวลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุน ลงทุน ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ได้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึ งกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่ างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่า ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รั บทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิ แก่บ ริ ษั ทจัดการที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่ างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพัน ธสัญ ญ า หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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ข้ อมูลทั่วไปของกองทุน European Smaller Companies Fund ชนิดหน่ วยลงทุน (share class) D accumulating
(กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน

เน้ นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรปและหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ของบริษัททีจ่ ดั ตั ้ง
หรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่
ในยุโรป หรื อบริษัทที่ได้ รับรายได้ หรื อผลกาไรจากการดาเนินงานในทวีปยุโรป หรื อบริษัทที่มี
ทรัพย์สินอยู่ในทวีปยุโรป

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตัง้ กองทุน

26 กันยายน 2550

Bloomberg

STESCDE LX

ISIN

LU0306632687

WKN

A0M092

Index ticker

SD13X

ดัชนีอ้างอิง (Index)

FTSE Developed Europe Small Cap Index

สกุลเงิน

ยูโร (EURO)

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

เว็บไซต์ (website)

www.aberdeenstandard.com
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