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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND
(SCBGHCFUND)
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBGHC)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
OGO
ไทยพาณิชย์ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global
Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย
Janus Capital Management LLC จดทะเบี ยนภายใต้ก ฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ ภายใต้ UCITS กองทุ นหลัก มี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวติ ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตได้แก่ บริษัทเกี่ยวข้องกับ
กับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือ
เภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณ ฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือความได้เปรียบ
ทางการตลาดอื่น ๆ จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้
มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.janusinternational.com
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน Janus
Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care
กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมี
กาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
ทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่า
< 5%

สูง

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่า

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
ต่า
≤ 10%

10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website: www.scbam.com
รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนหลักลงทุน

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.janusinternational.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

%

3.50
3.00

NAV

2.50
2.00

1.50
1.00

1.93

1.61

0.50
0.00

0.21
0.04

0.07

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุน
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ www.scbam.com
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21%

1.605%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

3.21%

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21%
3.21%

1.605%
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ www.scbam.com

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
- Maximum initial charge 2.00%
- Annual Management Fee 1.50%
- Total expense ratio (TER) 1.68%
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.janusinternational.com
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชี้วดั คือ
ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100%
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทนของตัวชีว้ ัดเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 5%
ผลการดาเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

* ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -27.37%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 17.10% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

หมายเหตุ: สาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี
SCBAM เป็นผู้คานวณผลตอบแทนดัชนีชวี้ ัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน
* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Health Care ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5 Percentile

3M
1.26

6M
14.87

Return (%)
1Y
3Y
5.89
8.16

25th Percentile

0.57

13.09

4.74

6.79

6.27

12.93

16.01

14.23

15.48

13.56

15.98

14.46

50th Percentile

-0.56

10.29

0.68

4.95

5.15

12.16

16.27

15.22

15.97

14.80

16.10

14.66

75th Percentile

-2.94

4.48

-0.77

3.10

4.04

11.40

16.75

16.19

16.95

15.62

16.21

14.86

95th Percentile

-3.42

3.54

-1.23

0.18

3.14

10.79

17.19

16.92

17.42

16.34

16.30

15.02

Peer
Percentile
th

5Y
7.16

10Y
13.54

3M
15.51

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
13.84 14.13 11.74 15.89

10Y
14.30

ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.janusinternational.com

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่าย (ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุดทะเบียน

วันที่จ่าย

อัตรา (บาท/หน่วย)

13 ก.ย. 2561

25 ก.ย. 2561

0.2096

12 ก.ย. 2560

22 ก.ย. 2560

0.1613

9 มี.ค. 2560

21 มี.ค. 2560

0.0444

เงินปันผลรวม
ตั้งแต่จัดตัง้ กองทุน

3 ครั้ง

0.4153
8

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2 กันยายน 2558
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ: ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก:
1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท
วันทาการขาย: ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ –
15.30 น. (ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.)
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่า:
1 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณ
NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทารายการขายคืน (T+5))

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทาการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
2 กันยายน 2558
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
16 มกราคม 2560
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
18 มีนาคม 2562
นาย ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
1 มิถุนายน 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.38
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น
(ถ้ามี)
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ร้องเรียน
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: advisory.scbam@scb.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ได้ที่ www.scbam.com
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึ งมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทา
ให้ผู้อื่นสาคัญผิด

คาอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร
เป็นต้น ทาให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
ในการซื้อขายต่า ทั้งนี้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้นั้นๆ ไม่สามารถนาเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กาหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
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- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด
ข้อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดก็ ได้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจาเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บ ริษั ทจัดการที่จะปฏิบั ติการและดาเนินการต่ างๆ เพื่ อให้เป็นไปตามพัน ธสัญ ญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุปสาระสาคัญของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน

วันจัดตั้งกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
อายุกองทุน
สกุลเงิน
ISIN
SEDOL
Fund Bloomberg ticker
Index ticker
ดัชนีอ้างอิง (Index)
บริษัทจัดการ
เว็บไซต์ (website)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสาร
ทุ น ของบริ ษั ท ต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต (Life
Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณ ภาพชีวิต
ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตได้แก่ บริษัทเกี่ยวข้องกับกับการวิจัย
พัฒ นา ผลิตและจาหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ หรือ บริก ารที่เกี่ยวข้อ งสุข ภาพ และผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่อ การดู แ ลตัวเอง
การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การ
จดสิทธิบัตร หรือความได้เปรียบทางการตลาดอื่น ๆ จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
31 มีนาคม 2543
ประเทศไอร์แลนด์
ไม่กาหนดอายุโครงการ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
IE0002141913
B7KWNZ0
JANGLII
M1WO0HC
MSCI World/Health Care NR USD
Janus Capital Management LLC
www.janusinternational.com

11

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND
(SCBGHCFUND)
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : SCBGHCP)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
OGO
ไทยพาณิชย์ จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global
Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย
Janus Capital Management LLC จดทะเบี ยนภายใต้ก ฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ ภายใต้ UCITS กองทุ นหลัก มี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวติ ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตได้แก่ บริษัทเกี่ยวข้องกับ
กับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือ
เภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณ ฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือความได้เปรียบ
ทางการตลาดอื่น ๆ จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตโดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้
มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.janusinternational.com
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน Janus
Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care
กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
2

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมี
กาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
ทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่า
< 5%

สูง

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่า

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
ต่า
≤ 10%

10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website: www.scbam.com
รายละเอียดทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนหลักลงทุน

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.janusinternational.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

NAV

%

3.00
2.50
2.00

1.50
1.00

0.50
0.00

0.21
0.04

0.32

0.07

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุน
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ www.scbam.com
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21%

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

3.21%

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21%
3.21%

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ www.scbam.com

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
- Maximum initial charge 2.00%
- Annual Management Fee 1.50%
- Total expense ratio (TER) 1.68%
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.janusinternational.com
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชี้วดั คือ
ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100%
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทนของตัวชีว้ ัดเพื่อคานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%
ผลการดาเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

* ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -15.87%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 14.36% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

หมายเหตุ: สาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี
SCBAM เป็นผู้คานวณผลตอบแทนดัชนีชวี้ ัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน
* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Health Care ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5 Percentile

3M
1.26

6M
14.87

Return (%)
1Y
3Y
5.89
8.16

25th Percentile

0.57

13.09

4.74

6.79

6.27

12.93

16.01

14.23

15.48

13.56

15.98

14.46

50th Percentile

-0.56

10.29

0.68

4.95

5.15

12.16

16.27

15.22

15.97

14.80

16.10

14.66

75th Percentile

-2.94

4.48

-0.77

3.10

4.04

11.40

16.75

16.19

16.95

15.62

16.21

14.86

95th Percentile

-3.42

3.54

-1.23

0.18

3.14

10.79

17.19

16.92

17.42

16.34

16.30

15.02

Peer
Percentile
th

5Y
7.16

10Y
13.54

3M
15.51

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.janusinternational.com

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
(โดยเบื้องต้นบริษัทจัดการกาหนดให้บริการเฉพาะ
ผู้ลงทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น)

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2 กันยายน 2558
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ: ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ –
15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก:
1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท
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วันทาการขาย: ทุกวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทาการ –
15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน:
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่า:
1 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณ
NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทารายการขายคืน (T+5))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:
- 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 ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.38

2 กันยายน 2558
16 มกราคม 2560
18 มีนาคม 2562
1 มิถุนายน 2562

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 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 ง ทาง
ผลประโยชน์ได้ที่ www.scbam.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทา
ให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร
เป็นต้น ทาให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
ในการซื้อขายต่า ทั้งนี้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้นั้นๆ ไม่สามารถนาเงิน ต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กาหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด
ข้อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิ เสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดก็ ได้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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- ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจาเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บ ริษั ทจัดการที่จะปฏิบั ติการและดาเนินการต่ างๆ เพื่ อให้เป็นไปตามพัน ธสัญ ญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุปสาระสาคัญของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน

วันจัดตั้งกองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
อายุกองทุน
สกุลเงิน
ISIN
SEDOL
Fund Bloomberg ticker
Index ticker
ดัชนีอ้างอิง (Index)
บริษัทจัดการ
เว็บไซต์ (website)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสาร
ทุ น ของบริษั ท ต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ชี วิต (Life
Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณ ภาพชีวิต
ดังนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตได้ แก่ บริษัทเกี่ยวข้องกับกับการวิจัย
พัฒ นา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อ งสุข ภาพ และผลิตภัณ ฑ์เพื่อ การดูแลตัวเอง
การแพทย์หรือ เภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณ ฑ์ เทคโนโลยี
การจดสิทธิบัตร หรือความได้เปรียบทางการตลาดอื่น ๆ จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
31 มีนาคม 2543
ประเทศไอร์แลนด์
ไม่กาหนดอายุโครงการ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
IE0002141913
B7KWNZ0
JANGLII
M1WO0HC
MSCI World/Health Care NR USD
Janus Capital Management LLC
www.janusinternational.com
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