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

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ ห้ นุ ระยะยาวปั นผล 70/30
SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND
(SCBLT1)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่ มีความเสี่ยงต่ างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งทุน ประเภทหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมและไม่เกินร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ จะต้ องมีฐานะการ
ลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้ นการ
ลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรื อมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัททังที
้ ่จดทะเบียนและ
ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลิดจนตราสารการเงินอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา ทังนี
้ ้ อาจพิจารณา
ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน และจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่ง
ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรื อ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หรื อกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ยกเว้ นกรณี ที่กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นปลายทาง โดยการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กํ าหนด ทัง้ นี ้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุน ย้ อนกลับ ในกองทุน ต้ นทาง (circle investment) และ
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน 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
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ างอิงโดยตรง
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ ในคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
- เมื่อครบกําหนดเวลาผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 จะไม่สามารถได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกต่อไป
และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนเป็ นกองทุนทัว่ ไป ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน และเปลี่ยนชื่อกองทุน รวมถึงเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวมทัว่ ไป เช่น เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็ นต้ น โดยถือว่า
ได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะต้ องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน และ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนดเท่านัน้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ อง
้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้
- ในกรณี ที่มีแนวโน้ มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด บริ ษั ท
จัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคําสัง่ ดังกล่าวได้
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ตํ่า
< 5%

5-10%

สูง
10-15%

15-25%

> 25%
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กลุม่ หุ้นที่เน้ นลงทุน
ตํ่า

สูง

general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
ตํ่า
≤ 10%

สูง

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV
เงินฝาก, 3.28%
พันธบัตรรัฐบาล /
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / รัฐวิสาหกิจ,
11.65%

อื่นๆ, 1.02%

ตราสารหนี
ภาคเอกชน,
11.09%

หุ้นกลุ่มอื่นๆ,
46.15%

หุ้นกลุ่ม
COMMERCE,
10.06%
หุ้นกลุ่ม ENERGY,
16.76%

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
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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

สูงสุด ไม่เกิน 1.9239884

สูงสุด ไม่เกิน 1.8139884

1.50
1.00

1.92

1.80

0.50

สูงสุด ไม่เกิน 0.0642

0.00

0.03

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุด ไม่เกิน 0.11
0.02
0.07

นายทะเบีย น

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เมื่อคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดของกองทุ
้
น
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท ไปลงทุน
ในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 900 ล้ านบาท ในอัตราที่
กองทุนต้ นทางกําหนด และเรี ยกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

ค่าธรรมเนียมการขาย
0.535%
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
0.535%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
0.535%
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
 สับเปลี่ยนไปยังกองทุนหุ้นระยะยาวของบริ ษัท
0.535%
จัดการอื่น
 สับเปลี่ยนไปยังกองทุนหุ้นระยะยาวภายใต้ การ
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
บริ หารของบริษัทจัดการเอง
การโอนหน่วย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ลงทุน
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
0.50%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้ านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท กองทุนรวมต้ นทางจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้ นทาง
เพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ัด คือ
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70%
2. ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย สัดส่วน 15%
3. ดัชนีตราสารหนี ้ภาครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 15%
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดําเนินงานจะแสดงตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -17.93%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 8.92% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5 Percentile

3M
8.46

6M
15.42

Return (%)
1Y
3Y
12.33 11.45

25th Percentile

6.82

12.23

10.09

8.64

6.34

14.24

7.53

7.64

9.91

10.14

9.92

14.59

50th Percentile

5.86

10.06

7.35

7.03

5.40

13.09

7.85

8.28

10.96

11.17

11.14

15.32

75th Percentile

4.59

8.38

4.20

5.85

3.74

10.81

8.49

8.86

11.68

12.22

11.71

15.77

95th Percentile

2.24

6.26

1.08

1.57

1.21

8.49

10.01

10.43

13.14

14.57

14.25

17.08

Peer
Percentile
th

5Y
7.89

10Y
15.20

3M
6.34

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
6.50
7.90
8.41
8.25

10Y
11.54

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

จ่าย (ไม่เกินปี ละ 2 ครัง้ )

ประวัติการจ่ายเงินปั นผล

วันปิ ดสมุดทะเบียน

วันที่จ่าย

อัตรา (บาท/หน่วย)

9 ม.ค. 2562

18 ม.ค. 2562

0.1000

10 ม.ค. 2561

19 ม.ค. 2561

0.6000

12 ก.ค. 2560

24 ก.ค. 2560

0.1200

11 ม.ค. 2560

20 ม.ค. 2560

0.2000

เงินปั นผลรวม
ตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
น

22 ครัง้

4.9750

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

21 ตุลาคม 2547

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:
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่ า:
ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรั บ เงิน ค่ า ขายคื น : ภายใน 5 วัน ทํ า การหลังจากวัน ทํ า
รายการขายคืน (โดยทัว่ ไปจะได้ รับเงินภายใน 2 วันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนนับจากวันทํารายการขายคืน (T+2))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทําการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

น.ส. จารุภทั ร ทองลงยา
นาย ชนาพัทธ์ ภัทราคม
นาย ณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
น.ส. นิภาพร ทิพย์อาภรณ์
นาย สมหวัง จิรัฐิติอําไพวงศ์
นาง สุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
นาย วสวัตติ์ จิรวิชญ
นาย ศิวะ อังสุนทรสฤษดิ์
นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร
น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร
นาง ธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
นาย วรพจน์ คุณาประสิทธิ์
น.ส. กัลยดา ณ พัทลุง
น.ส. วัชรา สถิตพรอํานวย
นาย เอกลักษณ์ กระแสเศียร
น.ส. พิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ
นาย ปิ ติภทั ร เจริญสุข
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
นาง วิไล ชยางคเสน
นาย อนุตร อัมระนันทน์

23 มิถนุ ายน 2554
9 ธันวาคม 2559
13 พฤษภาคม 2556
8 กรกฎาคม 2552
28 พฤศจิกายน 2554
13 สิงหาคม 2558
1 กรกฎาคม 2561
23 กรกฎาคม 2561
23 มกราคม 2555
22 สิงหาคม 2559
1 เมษายน 2549
1 เมษายน 2549
14 มิถนุ ายน 2561
1 กรกฎาคม 2561
13 พฤศจิกายน 2561
10 พฤศจิกายน 2554
7 สิงหาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
16 มกราคม 2560
18 มีนาคม 2562
1 มิถนุ ายน 2562
1 ธันวาคม 2559
6 ธันวาคม 2560
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นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สนุ ทร
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
นาย ไพริชน์ นิตยานุภาพ

22 มีนาคม 2554
19 พฤศจิกายน 2557
28 พฤษภาคม 2558

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

2.36

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 งทางผลประโยชน์ - กองทุน อาจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมซึ่ง อยู่ภ ายใต้ ก าร
บริ ห ารของบริ ษั ท จัด การได้ ในสัด ส่ ว นไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของมูล ค่ า
ทรัพ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน ดังนัน้ บริ ษั ท จัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิด
จากนโยบายการลงทุนที่ เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การ
บริ ห ารจัด การของ บลจ. เดี ยวกัน เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด แก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยลงทุนของทังกองทุ
้
นรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com
- คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 แล้ ว
นัน้ ทังนี
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ
และไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ
เป็ นต้ น ซึง่ พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความ
ผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์ แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร
เป็ นต้ น ทําให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่อง
ในการซื ้อขายตํ่า ทังนี
้ ้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนันๆ
้
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี น้ ัน้ ๆ ไม่สามารถนํ าเงินต้ น/ดอกเบี ย้ มาจ่ายเมื่ อถึงวันที่ ครบ
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
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สงู สุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรื อรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริ กาผู้ที่มี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจําเป็ นจะต้ อง
ปฏิ บัติต ามกฎหมายของรั ฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่ เกิ ดขึน้ แล้ วในขณะนี ห้ รื อจะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต เช่น ดํ า เนิ น การตาม 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
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