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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares
Core MSCI Asia ex Japan ETF (กองทุ น หลั ก ) เป็ น กองทุ น ประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จดทะเบี ย นซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ประเทศฮ่องกงเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management North
Asia Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD)
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI
All Country Asia ex Japan
ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลดำเนินงานของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาด
กลางในทวีปเอเชีย ทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) ยกเว้น
ประเทศญี่ ปุ่ น และ 8 ประเทศจากกลุ่ ม ประเทศกำลั ง พั ฒ นา (Emerging Market) ทั้ ง นี้ ดั ช นี ดั ง กล่ า วเป็ น ดั ช นี ที่ ป รับ มู ล ค่ า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float adjusted market capitalization index)
โดยครอบคลุมประมาณ 85% ของ free float adjusted market capitalization ในแต่ละประเทศ และมีการ rebalance ทุกไตร
มาส (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการดัชนี (index provider) ผู้ลงทุนสามารถ
ศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.msci.com/documents/10199/27561c18-c30e-4d12-9321-5c83094e0d65
ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม หรื อ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
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ผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุ ณ สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล กองทุ น หลั ก ได้ จ าก https://www.blackrock.com/hk/en/products/251579/ishares-core-msci-acasia-ex-apan-index-etf
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
ส่ ว นกองทุ น iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (กองทุ น หลั ก ) มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการเคลื่ อ นไหวตามดั ช นี ชี้ วั ด
(Passive Management/index tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ปัจจุบันเปิดให้บริการชนิดสะสมมูลค่า และชนิดเพื่อการออม
กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
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- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง
(HKD) ซึ่ ง กองทุ น SCBAXJ จะลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวและการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำ
ให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุนหลักอาจใช้ดุลยพินิจระงับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน และ/ หรือเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่
ได้ ระบุ ไว้ในหนั งสือชี้ชวนของกองทุน หลัก เช่น ตลาดหลักทรัพ ย์ที่กองทุ น หลักลงทุน ปิด หรือตลาดหลักทรัพ ย์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนหลักปิด เป็นต้น
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD)
ต่ำ
≤ 5%

5% - 10%

10% - 15%

สูง
15% - 25%

> 25%

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณย้อนหลัง 3 ปี
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ
≤ 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

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

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่ำ
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน (China)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
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เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.blackrock.com/hk/en/products/251579/ishares-core-msci-ac-asia-exapan-index-etf

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สูงสุดไม่เกิน
3.21
3.21

เก็บจริง
0.50
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

3.21
3.21
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

0.50
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ
0.06%)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
Management Fee
เก็บจริง 0.28%
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.blackrock.com/hk/en/products/251579/ishares-core-msci-ac-asia-exapan-index-etf

ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชี้วัด คือ
MSCI AC Asia ex Japan Index สัดส่วน (%) : 100.00
หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ใน
อัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)
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ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.blackrock.com/hk/en/products/251579/ishares-core-msci-ac-asiaex-apan-index-etf
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:
IPO:
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.
หลัง IPO;
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วันทำการขาย:
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
1,000 บาท
(ยกเว้น ไม่ เปิ ดให้ ท ำรายการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น ผ่ านธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกั ด
(มหาชน))
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืน
(โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+2))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทำการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส ปาลิดา เครือโสภณ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย วิศรุต เสกสรรพานิช
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย
วันที่จดทะเบียนกองทุน
น.ส. กันต์รพี ปธานราษฎร์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
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
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง - กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะ
ผลประโยชน์
จัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อัน
อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่ อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนของทั้ ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
- คุณ สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.scbam.com

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
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การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ ย งจากการกระจุ ก ตั ว ลงทุ น ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุ น ลงทุ น ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทัง้หมด
ข้อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/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 ไ ด้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิแก่บ ริษั ท จัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้เป็น ไปตามพั นธสัญ ญา หรือข้อตกลง หรือ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไปของ iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan
ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลดำเนินงานของ
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางในทวีปเอเชีย
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ทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
(Developed Market) ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น และ 8 ประเทศจากกลุ่มประเทศ
กำลังพัฒนา (Emerging Market) ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่ปรับมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free
float adjusted market capitalization index) โดยครอบคลุมประมาณ 85%
ของ free float adjusted market capitalization ในแต่ละประเทศ และมีการ
rebalance ทุกไตรมาส (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการดัชนี (index provider) ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.msci.com/documents/10199/27561c18-c30e-4d12-93215c83094e0d65 ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ประเทศฮ่องกง

วันจัดตั้งกองทุน

12 มีนาคม 2552

Bloomberg Ticker

3010 HK

ISIN

HK0000051877

Benchmark

MSCI AC Asia ex Japan Index

Bloomberg Benchmark Ticker

M1CXBRLG

Trading Currency

ดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD)

Manager

BlackRock Asset Management North Asia Limited

เว็บไซต์ (website)

https://www.blackrock.com/hk/en/products/251579/ishares-core-msci-acasia-ex-apan-index-etf

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษั ทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF เปรียบเทียบกับ MSCI AC Asia ex Japan Index

หมายเหตุ:
(1) ข้อมูลจาก Bloomberg : ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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มูลคาโครงการ 3,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท
ซื้อขายไดทุกวันทําการ

กองทุนเปดไทยพาณิชย
ดัชนีหุน Asia ex Japan
SCB Asia ex Japan Equity Index
(SCBAXJ)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (รวม VAT)
ชนิดสะสมมูลคา (SCBAXJ(A)) รอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม (SCBAXJ(SSF)) ยกเวนไมเรียกเก็บ
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (brokerage fee) รอยละ 0.06
ของมูลคาหนวยลงทุน (ไมมี VAT)

นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ไดแก กองทุน iShares Core MSCI Asia
ex Japan ETF (กองทุนหลัก) เปนกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง (SEHK) ประเทศ
ฮองกงเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management North Asia Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลลารฮองกง
(HKD)
• กองทุนหลักมีวัตถุประสงคสรางผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของดัชนี MSCI All Country
Asia ex Japan
• ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan เปนดัชนีที่ใชวัดผลดําเนินงานของหลักทรัพยประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญและขนาดกลางในทวีป
เอเชีย ทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปดวย 2 ประเทศจากกลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed Market) ยกเวน ประเทศญี่ปุน และ 8 ประเทศ
จากกลุมประเทศกําลังพัฒนา (Emerging Market) ทั้งนี้ ดัชนีดังกลาวเปนดัชนีที่ปรับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดดวยขอมูลการกระจายหุน
ใหแกผูถือหุนรายยอย (free float adjusted market capitalization index) โดยครอบคลุมประมาณ 85% ของ free float adjusted market
capitalization ในแตละประเทศ และมีการ rebalance ทุกไตรมาส (รายละเอียดตาง ๆ ของดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตซึ่งขึ้นอยูกับผูให
บริการดัชนี (index provider) ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.msci.com/documents/10199/27561c18-c30e-4d129321-5c83094e0d65 ทั้งนี้ ขอมูลขางตนเปนขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ
การบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives)เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศที่กองทุนถืออยูเทียบกับสกุลเงินบาท ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ
• นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวา
ที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนหลักทรัพยในสกุลเงินตางประเทศที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดังกลาว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการที่บลจ.ไทย
พาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย
คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ก อ น
ตัดสินใจลงทุน สําหรับผูที่ลงทุนใน SSF ควรศึก ษาสิทธิป ระโยชนท างภาษี
ที่ระบุไวในคูมือการลงทุน SSF ดวย

ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย ดัชนีหุน Asia ex Japan
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสม
และภายในระยะเวลาอันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี้ คือบริษัทผูออก
ตราสารหนี้นั้น ๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดที่ตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอที่จะมาจายคืน เปน
ตน บลจ.ไทยพาณิชย และธนาคารไทยพาณิชย มิไดประกันความเสี่ยงดังกลาวแตอยางใด
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพยที่อางอิงอยูม ีราคาเคลือ่ นไหวในทิศทางตรงกันขามกับที่คาดการณ
ไว โดยอาจจะเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน อัตราดอกเบี้ย หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลใหราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
-ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลคาของตัวแปรอางอิง
-ความเสี่ยงดานการลงทุนตอ (Reinvestment Risk)
-ความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา (Credit Risk)
-ความเสี่ยงจากการไถถอนคืนตราสารที่ลงทุนกอนครบกําหนด (Call Risk)
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน
ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศตาง ๆ ที่กองทุนลงทุน
8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) : ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศที่มีสกุล
เงินแตกตางไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในชวงเวลานั้น ๆ ดวย โดย
อัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึน้ หรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา : ความเสี่ย งที่เ กิด จากวัน หยุด ทํา การของประเทศที่กองทุน ลงทุน หรือ ประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรบั ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
10. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามที่คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน
ในกรณีที่ผูลงทุนไดรบั การจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบั อนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม
การทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมตั ใิ หจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย ดัชนีหนุ Asia ex Japan เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของ
กองทุนรวม
ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจา
สามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว
ขาพเจา ....................................................................................................................................................... รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย ดัชนีหุน
Asia ex Japan ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว
ลายมือชื่อสั่งซื้อหนวยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................
วันที่............................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่บลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุนมี
โอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนหลักทรัพยในสกุลเงิน
ตางประเทศที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ก อ น
ตัดสินใจลงทุน สําหรับผูที่ลงทุนใน SSF ควรศึก ษาสิทธิป ระโยชนท างภาษี
ที่ระบุไวในคูมือการลงทุน SSF ดวย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค
1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยที่ลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด เปนตน
1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลที่เปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวน
เมื่อไถถอน ตางจากการฝากเงินที่ไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”
1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย
2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผู บ ริโ ภคมี สิ ทธิ ป ฏิเ สธการซื้อ ผลิต ภั ณฑ ด านหลัก ทรัพ ย ค วบคู กับ ผลิต ภั ณฑ ข องธนาคารไทยพาณิช ย หรื อผู ส นับ สนุ น
การขาย และตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา
ซื้อผลิตภัณฑ
3. สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม
3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ.ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือ
ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาที่ไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดที่ SCBAM Call Center
wqa 0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ
4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่บลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุนมี
โอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนหลักทรัพยในสกุลเงิน
ตางประเทศที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ก อ น
ตัดสินใจลงทุน สําหรับผูที่ลงทุนใน SSF ควรศึก ษาสิทธิป ระโยชนท างภาษี
ที่ระบุไวในคูมือการลงทุน SSF ดวย

