ข้ อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟั นด์
SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND
(SCBPGFUND)
(ชนิดสะสมมูลค่ า : SCBPGF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

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

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
เน้ นลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ DWS Invest CROCI Sectors Plus ใน Share Class FCH (P) ซึ่ ง
จดทะเบี ยนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุน รวมต่างประเทศดังกล่าวมี น โยบายลงทุน ในหุ้นขนาดใหญ่ ของกลุ่ม
ประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ ว ยกระบวนการคัด เลื อ กหุ้น ของ CROCI โดยจะคัด เลื อ ก 3 กลุ่ม อุต สาหกรรมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของ CROCI
Economic P/E ตํ่ า ที่ สุ ด จาก 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และเลื อ กลงทุ น ในหุ้ นที่ มี CROCI Economic P/E ตํ่ า ที่ สุ ด จาก 3 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมดังกล่าว โดย 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่อ ยู่ในกรอบการลงทุน ได้ แก่ Consumer Discretionary, Consumer Staples,
Health Care, Information Technology, Industrials, Materials, Telecom Services, Utilities และ Energy (Equity Fund) โดย
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่สง่ ผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก https://funds.dws.com/lu
กองทุนมีกลยุทธ์ การลงทุน มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน DWS
Invest CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก) มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- 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
- กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเอง
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

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
รายละเอียดทรั พย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://funds.dws.com/lu
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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
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

สูงสุด ไม่เกิน 1.605

สูงสุด ไม่เกิน 1.385

1.00

0.00
การจัดการ

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
0.03

ผู้ดูแลผลประโยชน์

1.10

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
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
ทังหมดของกองทุ
้
น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

3.21%

1.07%

ไม่มี

ไม่มี

3.21%
ไม่มี

1.07%
ไม่มี

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Management fee 0.75%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://funds.dws.com/lu

6

ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดัชนี MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (Total Return) สัดส่วน 100%
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทนของตัวชี ้วัดเพื่อคํานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดําเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -27.03%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.77% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
* 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 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5th Percentile

3M
6.91

6M
21.43

Return (%)
1Y
3Y
10.12 12.21

5Y
5.75

10Y
8.62

3M
7.75

6M
7.48

25th Percentile

3.68

17.94

4.73

7.93

4.05

7.23

9.47

9.42

11.13

9.81

10.59

11.67

50th Percentile

2.51

15.03

0.29

5.94

1.46

6.79

11.51

11.59

13.17

11.22

11.62

12.72

75th Percentile

0.13

11.30

-4.25

4.36

-2.72

5.15

15.21

15.16

17.54

12.27

14.62

14.89

95th Percentile

-2.65

5.31

-10.75

-4.44

-12.24

-0.07

20.68

19.54

21.64

18.61

26.37

16.67

Peer
Percentile

Standard Deviation (%)
1Y
3Y
5Y
9.76
8.16
9.86

10Y
10.91

ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://funds.dws.com/lu

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

4 กันยายน 2549

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:
1,000 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1,000 บาท
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วันทําการขาย: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์ เน็ต ตังแต่
้ เวลาเริ่มให้ บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่ า:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
NAV (โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงินภายใน 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทํารายการขายคืน (T+5))

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
19 พฤศจิกายน 2557
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
16 มกราคม 2560
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
18 มีนาคม 2562
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
1 มิถนุ ายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.1
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน้
(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 งทาง
ผลประโยชน์

คุ ณ 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
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 แล้ วด้ วยความ
ทังนี
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทํา
ให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
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) : 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
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชํ าระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี น้ ัน้ ๆ ไม่สามารถนํ าเงินต้ น/ดอกเบี ย้ มาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กําหนดที่ต้องจ่าย 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 ซึ่งส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
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 ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่ อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับ/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
และบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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- 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 จัดการที่ จะปฏิ บัติการและดํ าเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุ ปสาระสําคัญของกองทุน DWS Invest CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน
มี น โยบายลงทุน ในหุ้น ขนาดใหญ่ ข องกลุ่ม ประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ ว ยกระบวนการ
คัดเลือกหุ้นของ CROCI โดยจะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของ CROCI
Economic P/E ตํ่าที่สุด จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCI
Economic P/E ตํ่าที่สดุ จาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดย 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่
อยู่ ใ นกรอบการลงทุ น ได้ แก่ Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care,
Information Technology, Industrials, Materials, Telecom Services, Utilities แ ล ะ
Energy
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตังกองทุ
้
น
18 พฤศจิกายน 2558
การเปิ ดให้ ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ISIN
LU1701862812
Bloomberg
DICSFCH LX
ดัชนีอ้างอิง (Index)
MSCI World TR in EUR
Index ticker
MSDEWIN INDEX
สกุลเงิน
ยูโร (EUR)
ผู้จดั การกองทุน (Manager)
DWS Investment GmbH
เว็บไซต์ (website)
https://funds.dws.com/lu
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ข้ อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟั นด์
SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND
(SCBPGFUND)
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : SCBPGFP)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

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

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

1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
เน้ นลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ DWS Invest CROCI Sectors Plus ใน Share Class FCH (P) ซึ่ ง
จดทะเบี ยนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุน รวมต่างประเทศดังกล่าวมี น โยบายลงทุน ในหุ้นขนาดใหญ่ ของกลุ่ม
ประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ ว ยกระบวนการคัด เลื อ กหุ้น ของ CROCI โดยจะคัด เลื อ ก 3 กลุ่ม อุต สาหกรรมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของ CROCI
Economic P/E ตํ่ า ที่ สุ ด จาก 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และเลื อ กลงทุ น ในหุ้ นที่ มี CROCI Economic P/E ตํ่ า ที่ สุ ด จาก 3 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมดังกล่าว โดย 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่อ ยู่ในกรอบการลงทุน ได้ แก่ Consumer Discretionary, Consumer Staples,
Health Care, Information Technology, Industrials, Materials, Telecom Services, Utilities และ Energy (Equity Fund) โดย
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่สง่ ผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก https://funds.dws.com/lu
กองทุนมีกลยุทธ์ การลงทุน มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน DWS
Invest CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก) มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- 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
- กองทุนนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเอง
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

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
รายละเอียดทรั พย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://funds.dws.com/lu
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ค่ าธรรมเนียม
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจริง % ต่อปี
ของ NAV

ค่าธรรมเนียมทีเ่ ร ียกเก็บจากกองทุนรวม
2.50

สูงสุด ไม่เก ิน 2.14

2.00

สูงสุด ไม่เก ิน 1.605

1.50
1.00
0.50

สูงสุด ไม่เก ิน 0.315
สูงสุด ไม่เก ิน 0.11

0.00
การจัดการ

0.03

ผูดู้ แลผลประโยชน์

สูงสุด ไม่เก ิน 0.11
0.10
0.07

นายทะเบียน

ค่าใช จ่้ ายอื่น

รวมค่าใช จ่้ 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
ทังหมดของกองทุ
้
น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

3.21%
ไม่มี

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Management fee 0.75%
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://funds.dws.com/lu
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
ดัชนี MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (Total Return) สัดส่วน 100%
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทนของตัวชี ้วัดเพื่อคํานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50%
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://funds.dws.com/lu

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

4 กันยายน 2549

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
(โดยเบื อ้ งต้ นบริ ษั ทจัดการกํ าหนดให้ บริ การเฉพาะ
ผู้ลงทุนกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และ/หรื อ กองทุนส่วน
บุคคลภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน)
้

้ เวลาเปิ ดทําการ –
วันทําการซื ้อ: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
15.30 น.
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1 บาท
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วันทําการขาย: ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการ –
15.30 น.
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่ า:
1 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
NAV (โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงินภายใน 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทํารายการขายคืน (T+5))

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
19 พฤศจิกายน 2557
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
16 มกราคม 2560
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
18 มีนาคม 2562
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
1 มิถนุ ายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.1
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น

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 งทาง
ผลประโยชน์

คุ ณ 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
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 แล้ วด้ วยความ
ทังนี
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทํา
ให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
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) : 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
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชํ าระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี น้ ัน้ ๆ ไม่สามารถนํ าเงินต้ น/ดอกเบี ย้ มาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กําหนดที่ต้องจ่าย 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 ซึ่งส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
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 ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่ อประโยชน์ สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับ/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
และบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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- 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 จัดการที่ จะปฏิ บัติการและดํ าเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพันธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุ ปสาระสําคัญของกองทุน DWS Invest CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน
มี น โยบายลงทุน ในหุ้น ขนาดใหญ่ ข องกลุ่ม ประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ ว ยกระบวนการ
คัดเลือกหุ้นของ CROCI โดยจะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของ CROCI
Economic P/E ตํ่าที่สุด จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCI
Economic P/E ตํ่าที่สดุ จาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดย 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่
อยู่ ใ นกรอบการลงทุ น ได้ แก่ Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care,
Information Technology, Industrials, Materials, Telecom Services, Utilities แ ล ะ
Energy
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตังกองทุ
้
น
18 พฤศจิกายน 2558
การเปิ ดให้ ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ISIN
LU1701862812
Bloomberg
DICSFCH LX
ดัชนีอ้างอิง (Index)
MSCI World TR in EUR
Index ticker
MSDEWIN INDEX
สกุลเงิน
ยูโร (EUR)
ผู้จดั การกองทุน (Manager)
DWS Investment GmbH
เว็บไซต์ (website)
https://funds.dws.com/lu
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