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หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ (FACT SHEET) 

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเง่ือนไขตางๆ ของกองทุน ดังนั้นผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจาก
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็มกอนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอไดจากผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผูลงทุนมีขอสงสัยควรสอบถามผูแนะนําการลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวา การลงทุนในกองทุนรวมนี้ 
เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 

 
 
กองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอลดิจิตอล 
 SCB  GLOBAL DIGITAL FUND  (SCBDIGI) 

 

 

ประเภทกองทุนรวม - กองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ 
- กองทุนรวมตราสารทุน 

ไดรับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย สํานักงาน ก.ล.ต 
เม่ือวันท่ี  1 มิ.ย. 2559 

ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงใน
ขอมูลท่ีใชเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

Global Equity  

 

บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับดูแลของ สํานักงาน ก.ล.ต 
 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
อยูในกลุมไดรับการรับรอง CAC 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมมีประกัน
หรือกองทุนรวมคุมครองเงินตน หรือไม 

- ไมใช - 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ช่ือผูประกัน - ไมมี - 
นโยบายจายเงินปนผล ไมจาย วันท่ีจดทะเบียน วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 
ความถ่ีในการเปดซื้อขาย 
หนวยลงทุน 

ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  จํานวนเงินทุนโครงการ 3,000 ลานบาท 

คาใชจายรวม ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
(ไมรวม VAT)   

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ   

 
แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCBDIGI 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560   

กองทนุรวม 
ตลาดเงินที่ลงทุน 
ในตางประเทศบางสวน 

กองทนุรวม 
ตลาดเงินที่ลงทุน 
เฉพาะในประเทศ 

กองทนุรวม 
พันธบัตรรัฐบาล 

กองทนุรวม 
ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม 
ตราสารทนุ 

กองทนุรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทนุรวมที่เนนลงทุนใน
ทรัพยสนิทางเลือก 

นโยบายการลงทุน 

 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
      กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว 

(Feeder Fund) ไดแก Pictet-Digital (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน (share class) I USD 
สกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย PICTET Asset Management จด
ทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใต UCITS กองทุนหลักมีนโยบาย
เนนลงทุนอยางนอยสองในสามของสินทรัพยรวมในหุนหรือหลักทรัพยอื่นทํานองเดียวกันซึ่ง
ออกโดยบริษัทซึ่งใชเทคโนโลยีทางดิจิตอลในการเสนอบริการอินเตอรแอคทิฟ (interactive 
services) และ/หรือ ผลิตภัณฑซึ่งเกี่ยวของกับบริการอินเตอรแอคทิฟ (interactive services)
ในหมวดภาคการสื่อสาร (communications sector) ทั่วโลก โดยกองทุนมี net exposure ใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน 

 กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม 
  โกลบอลดิจิตอล มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 

สวนกองทุน Pictet-Digital (กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active 
Management) 

 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
- หลักทรัพยที่กองทุนหลักลงทุนอาจเปนหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูงซึ่งจะสงผลใหราคาหนวย
ลงทุนของกองทุน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

- กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในตางประเทศ หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของอาจ
แตกตางไปจากหลักเกณฑและกฎหมายของประเทศไทย  

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสวนที่ไมไดปองกันความเสี่ยงอาจทํา
ใหเงินตนและผลตอบแทนของกองทนุผันผวนตามไปดวย  

 ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม 
 ดัชนี MSCI World index ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในชวง

ระยะเวลาที่คํานวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาทใน
อัตราสวน 50% และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ใน
อัตราสวน 50% 

กองทนุรวมเหมาะกบัผูลงทุนประเภทใด 

เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยอื่นในตางประเทศ  โดยสามารถ
รับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนไปลงทุนในตางประเทศ
ได รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนและผลตอบแทนได 

คําเตือนที่สําคัญ 
- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
หลักเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุนทั่วโลกเปนสกุลเงินตางๆ ที่
แตกตางกัน ซึ่งกองทุนหลักไมมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แตกองทนุเปดไทย
พาณิชย โกลบอลดิจิตอล อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรกได 

- กองทุนหลักและกองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอลดิจิตอล อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน  กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุน
ทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาและผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการ
ลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

- ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกวาอัตราสวนการลงทุนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนหลัก เพ่ือให
อัตราสวนการลงทุนในตราสารดังกลาว มีอัตราสวนไมเกินกวาหลักเกณฑการลงทุนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเปนกองทุนรวมผสมเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนดในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน โดยกองทุนจะปฎิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมผสมดวย 

 

ใชแจกผูสนใจลงทุนพรอมใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน 
SCBDIGI 

ความเส่ียงต่ํา/มีความซับซอนต่ํา ความเส่ียงสูง/มีความซับซอนสูง 
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่กองทนุรวมลงทนุ 

(1) สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุนลงทุน 

 
(2) ช่ือทรัพยสิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

PICTET - DIGITAL COMMUNICATION 96.69% 
เงินฝากธนาคาร : ธนาคารกสกิรไทย  จํากดั (มหาชน) 7.60% 

สัญญาซือ้ขายลวงหนา/FORWARD 0.44% 

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่  
www.scbam.com 

ผลการดําเนินการ (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.scbam.com 
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
1เกณฑมาตรฐาน หมายถึง ดัชนี MSCI World index ปรับดวยตนทนุการปองกนัความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนในชวงระยะเวลาที่คาํนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกลุเงิน
บาทในอัตราสวน 50% และปรับดวยอตัราแลกเปลี่ยน เพ่ือคาํนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ใน
อัตราสวน 50% 
2Information Ratio : แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเม่ือเทียบกับ
ความเสีย่ง 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 
คํานวณตามปปฏิทิน ตั้งแต ม.ค. – ธ.ค. ของแตละป 
SCBDIGI จดทะเบียน วันที่ 26 มิถุนายน 2559 

 

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานในอดีต   มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
ผูลงทนุควรทําความเขาใจลักษณะสนิคา เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอนตดัสนิใจ 

 

ปจจัยความเส่ียงที่สําคัญ 

- ความเสีย่งจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) คือ ความเสี่ยงในเร่ือง
ของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะ
ตลาดเงิน  ตลาดทุนของประเทศตาง ๆ  ที่กองทุนลงทุน 

- ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงิน (Exchange rate risk) ไมแน เนื่องจากมีการใชดลุยพินิจ
ของผูจดัการกองทนุในการปองกันความเส่ียง ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวเปนความเสี่ยงจากการผัน
ผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศที่กองทุนลงทุน อาจมีผลทําใหมูลคาหนวยลงทุน
ผันผวน เกิดกาํไรหรือขาดทนุจากการลงทุนได ซึ่งกองทุนอาจลงทนุในสญัญาซื้อขายลวงหนา 
เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละ
ขณะ ซึ่งขึน้อยูกับดลุยพินิจของผูจดัการกองทุน  

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถจะควบคุมได 

ขอมูลทั่วไปของกองทุน  Pictet-Digital  (กองทนุหลัก) 

 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 
นโยบายการลงทุน เนนลงทุนอยางนอยสองในสามของสินทรัพยรวมใน

หุนหรือหลักทรัพยอื่นทํานองเดียวกันซึ่งออกโดย
บริษัทซึ่งใชเทคโนโลยีทางดิจิตอลในการเสนอบริการ
อินเตอรแอคทิฟ (interactive services) และ/หรือ 
ผลิตภัณฑซึ่งเกี่ยวของกับบริการอินเตอรแอคทิฟ 
(interactive services)ในหมวดภาคการสื่อสาร 
(communications sector) ทั่วโลก 

ประเทศที่จดทะเบียน 
วันจัดต้ังกองทุน 

ลักเซมเบิรก 
30 กันยายน 2542 

Bloomberg PIPTELI LX 

ISIN LU0101689882 

Index ticker MXWO 

ดัชนีอางอิง (Index) MSCI World Index 

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ (USD) 

ผูจัดการกองทุน (Manager) PICTET Asset Management  

เว็บไซต (website) www.pictetfunds.com 

คาธรรมเนยีมและคาใชจายตางๆ ของกองทนุหลัก* 

Entry charge ไมเกิน 5% 

Exit charge ไมเกิน 1% 

Conversion charge ไมเกิน 2% 

Annual Management Fee 0.80% 

Ongoing charges 1.20% 
 

ขอมูลเกี่ยวกับกองทนุหลัก 

ผลการดําเนินงาน Pictet-Digital (กองทุนหลัก) 
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ขอมูลอ่ืนๆ 

ดัชนี  MSCI World Index 
ดัชนี MSCI World Index เปนดัชนี free float-adjusted, market capitalization weighted index ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือวัดผลการดําเนินงานของตลาดหุนในประเทศตลาดพัฒนาแลว ดัชนีประกอบไป
ดวยหุนในประเทศตลาดพัฒนาแลว 23 ประเทศไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมันนี ฮองกง ไอรแลนด อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุน เนเธอรแลนด นิวซีแลนด 
นอรเวย โปรตุเกส สิงคโปร สเปน สวีเดน สวิสเซอรแลนด อังกฤษ และอเมริกา 
 เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการ กองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอลดิจิตอล (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมี วัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ปกตมีิถิน่
ที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตองปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการที่จะ
ปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหกัภาษี ณ ทีจ่ายจากเงินไดของ
ผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฎิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

-  การลงทุนในหนวยลงทุน ไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 
- ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับ
รองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

 

 

 

 

ขอมูลการซื้อ / ขายหนวยลงทนุ 

 การซื้อหนวยลงทุน              

ทุกวนัทําการซื้อขายหนวยลงทุน เร่ิมตั้งแตเปดทําการ – 15.30 น. 

สั่งซื้อทางอินเตอรเนต็ ตั้งแตเวลาเร่ิมใหบริการ – 16.00น. 

มูลคาขัน้ต่ําของการซื้อคร้ังแรก/คร้ังถัดไป 5,000 บาท/1,000 บาท 

 การขายคืนหนวยลงทุน 

ทุกวนัทําการซื้อขายหนวยลงทุน เร่ิมตั้งแตเปดทําการ – 15.30 น. 

สั่งขายทางอนิเตอรเนต็ ตั้งแตเวลาเร่ิมใหบริการ–16.00 น. 

มูลคาขัน้ต่ําของการขายคืน 1,000 บาท 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา 1,000 บาท 

ระยะเวลารับเงินคาขายคืน ภายใน 5 วันทําการนับแตวนัคํานวณมูลคา
ทรัพยสนิ 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดที ่
-    www.scbam.com ทุกวันทําการ 
-   SCBAM Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลเกี่ยวกับกองทนุหลัก 

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

 ระบุในโครงการ ปจจุบัน 
การจัดการ ไมเกิน 2.50 1.5650 
ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.10 0.035 
นายทะเบียน รวมอยูในคาการจัดการ - 
คาใชจายอื่น ๆ* ตามที่จายจริง - 
รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกิน 3.00 1.60 

หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
* เปนขอมูลของรอบปบัญชีลาสุด (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทนุ (% ของมูลคาซือ้ขาย) 
 ระบุในโครงการ ปจจุบัน 
คาธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเขา* ไมเกิน 3.00 1.50 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก* ไมเกิน 3.00 ชวงแรกยกเวน 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรัพย ไมเกิน 0.75 ชวงแรกยกเวน 

หมายเหตุ : *  คาธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน โดยบริษัทจัดการจะแจง
รายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 

*  คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*   

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ที่อยู   ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8 
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
Website www.scbam.com 

 ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและขอผูกพันไดที่ 
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ 
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8 เลขที่ 18 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
-   Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 


