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กองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอลโรโบติกส 
SCB Global Robotics Fund (SCBROBO) 

(ชนิดสะสมมูลคา : SCBROBOA) 
(กองทุนรวมผสม) 

(กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ) 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย จํากัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต : 
ไดรับการรับรอง CAC  

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

ผลการดําเนินงาน 

คาธรรมเนียม 

ขอมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 
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กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแหงหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หนวยลงทุนของกองทุน ในตางประเทศ เชน หนวย CIS หนวย property หนวย infra และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปน
ตน โดยจะลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยท่ีมีความเก่ียวของกับธุรกิจ และ/หรือเทคโนโลยีเก่ียวกับหุนยนตหรือ
ระบบอัตโนมัติโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ ท้ังน้ีกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแหง
หน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน ไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ และมีการลงทุนท่ีสงผลใหมี net exposure ท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงตางประเทศ
โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวใน
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)  
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาท่ี
สามารถลงทุนได (Non-investment grade) ตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) 
หลักทรัพยของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพย  หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี สัญญาขายคืน  (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑ ท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล.ต . กําหนด  ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละ
ขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management) 

 

 

 เหมาะสําหรับเงินลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนที่ดี และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ 
ได โดยกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ และชนิด
จายเงินปนผล ปจจบุันเปดใหบริการชนิดสะสมมูลคา 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 
 ผูลงทุนท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

             ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้ 
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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 กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เน่ืองจาก
กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/
หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structured note) 
กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ    
ความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนท่ัวไป 

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของ       
ผูลงทุนเอง 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
ระดับท่ีตํ่ากวาอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนไดรวมถึงตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ัน  
ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ีของผูออกตราสารซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวน
หรือท้ังจํานวนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

คําเตือนที่สําคัญ 
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หมายเหตุ : เนื่องจากการลงทุนในชวงแรกกองทุนเนนลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยที่เปนหุน 

 

 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย  

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD) 

ต่ํา             สูง 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 
 
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การปองกันความเส่ียง fx 
ต่ํา             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ WWW.SCBAM.COM 
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
หมายเหตุ : คาใชจายอื่น ๆ เม่ือคํานวณรวมกับคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมในการจัดจาํหนาย (ถามี) ทีเ่รียกเก็บจริง ตองไมเกิน
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของแตละชนดิหนวยลงทุน 
 
 
 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 
คาธรรมเนียมการขาย 3.21 (เก็บจริงชวง IPO 1.07%  

หลัง IPO 1.605%) 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 3.21 (ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ) 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนเขา      
 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก    

 
3.21 

 
3.21 

  
(เก็บจริงชวง IPO 1.07%  
หลัง IPO 1.605%)  

(ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ) 
การโอนหนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราท่ีไมเทากัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม 
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ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม : ดัชนี MSCI World NETR USD ปรับดวยตนทุนการปองกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราสวน 50%) และปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน 
เพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน (ในอัตราสวน 50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) 

ประเภทกองทนุรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนนิงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation 
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ขอมูลอ่ืน ๆ 

ไมจาย (กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลเฉพาะหนวยลงทุนชนิดจายปนผล) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
........................ 
ไมกําหนด    

วันทําการซ้ือ   : เปดเสนอขายชวง IPO วันท่ี 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 
                    : หลัง IPO เปดเสนอขายทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน           

ต้ังแตเวลาทําการ – 15.30 น. (ส่ังซื้อทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตเวลา   
เร่ิมใหบริการ – 16.00 น.) 

มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งแรก : 5,000 บาท 
มูลคาข้ันต่ําของการซ้ือครั้งถัดไป : 1,000 บาท 

วันทําการขายคืน  : ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาทําการ – 15.30 น.     
(ทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตเวลาเริ่มใหบริการ – 16.00 น.) 

มูลคาข้ันต่ําของการขายคืน  : 1,000 บาท 
ยอดคงเหลือข้ันต่ํา   : 1,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน   :  ภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทํา
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ โดยจะ
ประกาศใหทราบผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ :  
- www.scbam.com  
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  

รายชื่อ ขอบเขตหนาที ่ วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
1. นายอาชวิณ อัศวโภคิน ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ

หัวหนากลุมผลิตภัณฑและ
ตราสารหน้ีตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

2. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย ผูอํานวยการและหัวหนาฝาย
การลงทุนตราสารหน้ี
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 
ผูดูแลผลประโยชน 
วันที่จดทะเบยีน 
อายุโครงการ 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน 

 

รายชื่อผูจดัการกองทุน 
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บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ที่อยู : ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท : 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website : www.scbam.com                          

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงต้ังขึ้น (ถามี) 

ผูสนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

ติดตอสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
รองเรียน 

 

สามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดท่ีทาง
เว็บไซต  www.scbam.com 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

รายชื่อผูจดัการกองทุน รายชื่อ ขอบเขตหนาที ่ วันทีเริ่มบริหารกองทุนนี ้
3. นางสาวกมลรัตน ต้ังธนะวัฒน ผูอํานวยการ ฝายการ

ลงทุนตราสารหนี้
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

4. นายพฤทธิ์ มงคลโกศล ผูจัดการอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตราสารหนี้
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

5. นายศุภกร ตุลยธัญ ผูอํานวยการอาวุโส      
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

6. นายอภิวัฒน นาประทานสุข รองผูอํานวยการ          
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

7. นางวิไล ชยางคเสน ผูอํานวยการ              
ฝายจัดสรรสินทรัพยการ
ลงทุน 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

8. นายศุภจักร เอิบประสาทสุข ผูอํานวยการ                
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

9. นายวิจักขณ ณ เชียงใหม ผูจัดการ  
ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 
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 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดต้ัง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ

ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายน้ัน  ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอลโรโบติกส (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมี วัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผูที่มีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของ
บุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน ผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัท
จัดการที่จะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่ง
รวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการ
อื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 
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ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา ตรา

สารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเส่ียงท่ี
บริษัท  ผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน มี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน  กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงท่ีเงินบาทออนแตขายทํา
กําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาท
แข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปน้ี 
- อาจปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจากการปองกันความเส่ียงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียง
หรือไม 

 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงาน
ของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน 
ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสารทุน (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนใน
ตราสารท่ีมีสภาพคลองในการซื้อขายตํ่า ท้ังน้ี สภาพคลองดังกลาวเกิดจากอุปสงคและอุปทาน และคุณภาพของ
ตราสาร ณ ขณะน้ันๆ  

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากตราสารหน้ี
ท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ีอาจจะมีการผิดนัดชําระหน้ี คือบริษัทผูออกตราสารหน้ีน้ันๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ย
มาจายเมื่อถึงวันท่ีครบกําหนดท่ีตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลอง
พอท่ีจะมาจายคืน เปนตน 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives Risk) คือ ความเส่ียงจากราคาหลักทรัพยท่ี
อางอิงอยูมีราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขามกับท่ีคาดการณไว โดยอาจจะเกิดจาก อัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปล่ียน หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note Risk) 
คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลคาของตัวแปรอางอิง อันเน่ืองมาจากปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
ตัวแปรอางอิงเปล่ียนไป เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) คือ ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพ
และรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศตาง ๆ  
ท่ีกองทุนลงทุน 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
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 ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ีไมปกติ ทําให
กองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามท่ีคาดไว สงผลกระทบตอการ
คาดการณผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน 

 

กราฟแสดงผลตอบแทนยอนหลังภายในระยะเวลา 5 ปของดัชนี MSCI World NETR USD 

 
 

หมายเหตุ : (1) ท่ีมา Bloomberg ต้ังแตวันท่ี 16 สงิหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2560 

     (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับผลติภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง 

ผลตอบแทนในอนาคต 

 



เอกสารประกอบการ 4

มูลคาโครงการ 3,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ําคร้ังแรก 5,000 บาท คร้ังถัดไป 1,000 บาท

 
 ชวง IPO คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน รอยละ 1.07 

 หลัง IPO คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน รอยละ 1.605 
ของมูลคาหนวยลงทุน (รวม VAT)

ซ้ือขายไดทุกวันทําการ

กองทุนเปดไทยพาณิชย
โกลบอลโรโบติกส
SCB Global Robotics Fund
(SCBROBO)

ชนิดสะสมมูลคา
(ชื่อยอ: SCBROBOA)

นโยบายการลงทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนตราสารทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน       
ในตางประเทศ เชน หนวย CIS หนวย property หนวย infra และ/หรือหนวยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณา
ปรับสัดสวนการลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยขางตนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงสัดสวนการลงทุน
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความ
เส่ียงตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
• โดยจะลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจ และ/หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุนยนตหรือระบบอัตโนมัติโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ทั้งนี้ 
เพื่อใหสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพิ่มขึ้น และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อบริหาร
ความเสี่ยง 
• นอกจากนี้ อาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่
สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
• ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตาม
ความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซ่ึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นทั้งจํานวน ผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวา
เงินลงทุนเร่ิมแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.322 ลานลานบาท



ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอลโรโบติกส

เอกสารประกอบการขาย 5

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ ซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสารทุน (Liquidity Risk) :  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคลองในการซื้อขายต่ํา ท้ังน้ี สภาพคลองดังกลาวเกิด
จากอุปสงคและอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะน้ันๆ
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) :  ความเสี่ยงจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ีอาจจะมีการผิดนัดชําระหน้ี คือบริษัทผูออก
ตราสารหน้ีน้ันๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเม่ือถึงวันท่ีครบกําหนดท่ีตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอท่ีจะมาจายคืน เปนตน 
บลจ.ไทยพาณิชย และธนาคารไทยพาณิชย มิไดประกันความเส่ียงดังกลาวแตอยางใด   
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives Risk) :  ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพยท่ีอางอิงอยูมีราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขามกับท่ีคาดการณ
ไว โดยอาจจะเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน อัตราดอกเบี้ย หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสงผลใหราคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนามีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 

-ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลคาของตัวแปรอางอิง 
-ความเสี่ยงดานการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) 
-ความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา (Credit Risk) 
-ความเสี่ยงจากการไถถอนคืนตราสารท่ีลงทุนกอนครบกําหนด (Call Risk)

7. ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเร่ืองของเสถียรภาพและรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง  การเงิน 
ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศตาง ๆ ท่ีกองทุนลงทุน
8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) : ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศท่ีมีสกุล
เงินแตกตางไปจากสกุลเงินท่ีระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในชวงเวลาน้ัน ๆ ดวย โดย
อัตราแลกเปล่ียนอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะท่ีลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได
9. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ี
เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนลงทุนลาชา  และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
10. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการ
ในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ีไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามท่ีคาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน

ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม

การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอลโรโบติกส เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและ
ผลตอบแทนของกองทุนรวม

            ขาพเจา ........................................................................................................................................................ รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย โกลบอล
โรโบติกส ซ่ึงปรากฏอยูในหนังสือช้ีชวน ท่ีขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนาน้ี เปนอยางดีแลว 

            ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วา ขาพเจารับทราบ กองทุนรวมท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีอาจเปนกองทุนรวมท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ีขาพเจา
สามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําช้ีแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีแลว        

ลายมือช่ือส่ังซ้ือหนวยลงทุน............................................................................................
ช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................

วันท่ี............................................................................................
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เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นทั้งจํานวน ผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวา
เงินลงทุนเร่ิมแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
 1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยท่ีลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือช้ีชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหน้ี ท่ีมีรูปแบบตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด เปนตน

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวน
เมื่อไถถอน ตางจากการฝากเงินท่ีไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง 
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดท่ีบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผูบริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย และตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา

ซื้อผลิตภัณฑ

3. สิทธิที่จะรองเรียนเพ่ือความเปนธรรม
3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ.ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือ

ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาท่ีไดรับเร่ืองรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดท่ี SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑท่ีดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภค

ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.322 ลานลานบาท

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นทั้งจํานวน ผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวา
เงินลงทุนเร่ิมแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน


