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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity 
SCB Cross Asset Investment Opportunity (SCBCIO) 

(ชนิดสะสมมูลค่า: SCBCIO(A)) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน      
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

             การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
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กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุน
ในสินทรัพย์ต่าง ๆ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน หน่วย private equity เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ และเพ่ือเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการได้แต่งต้ังให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากการทำ Open Architecture ครอบคลุมหลากหลายกองทุนครบทุกประเภท
สินทรัพย์จากหลายบริษัทจัดการในไทยเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ในการแนะนำกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และ/หรือบริษัทจัดการอื่น  ทั้งนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุนจะเป็นไป
ตามที่ระบุในสัญญาแต่งต้ังที่ปรึกษาการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจมีการลงทุนในต่างประเทศท่ีส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้อง
กับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ 

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่นโดยไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (Unconstrained Strategy) เพื่อมุ่งบริหาร
ให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะใช้การวางแผนระยะยาวในการกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Strategic Asset 
Allocation หรือ SAA) และการปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา (Tactical Asset Allocation หรือ TAA) 
ด้วย 

รายละเอียดกองทุนรวมที่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน : 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) นโยบายการลงทุน คือ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ 
ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมท้ังอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน ตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

ทั้งนี้ สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตรา
แลกเปล่ียน 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) 
และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) หรือกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

 

    
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 

- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิด         
ผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ปัจจุบันเปิดให้บริการชนิดสะสมมูลค่า  

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ  

 ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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คำเตือนที่สำคัญ 

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management 
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง  

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) รวมท้ังตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทั้งจำนวนได้  

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจำนวน ผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 

- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำส่ังดังกล่าวได้ 
 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 

 

 

ปัจจัยความเส่ียงที่สำคัญ 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD) 
ต่ำ             สูง 

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

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 



5 
 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม  
ต่ำ             สูง 

≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย) 

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ำ             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนประมาณ 90% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com 
 

 

    

             กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

    
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน  * 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 
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หมายเหตุ: 
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษอีืน่ใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน       
ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 
- ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศน้ัน (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
 

 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 3.21 1.605 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 3.21 ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า      
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก    

 
3.21 
3.21 

 
1.605 

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
หมายเหตุ:  
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษอีืน่ใดแล้ว 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 



7 
 

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เม่ือสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่
เรียกเก็บ) 
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน  
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 
ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 
1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น 
 
 

    

*ผลการดำเนนิงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต* 
ดัชนีช้ีวัด คือ  
1. อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี สัดส่วน (%) : 100.00 
หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 เป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ อัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ 8 มาจากการที่บริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลตอบแทนของดัชนี
ในตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนตามสัดส่วน ดังนี้ ThaiBMA Gov Bond Group1 (1 < TTM <= 3 ) Index 
(15% ), Bloomberg Global-Aggregate TR Index Value Hedged USD (15% ), S&P Dow Jones Global REIT TR (20% ), 
SET Index (24%), MSCI World TR (24%), S&P GSCI Gold (2%)  โดย Index ตามข้างต้นเป็นเพียงตัวแทนประเภททรัพย์สินที่
นำมาจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งกองทุนอาจไม่ได้จัดสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตาม
นี้ และผลตอบแทนของ Index จากแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปีไม่ได้เป็นส่ิงรับรองผลตอบแทนในอนาคต 
เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลากหลายทรัพย์สิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหน้ี 
ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้มีผลตอบแทนและความเส่ียงตามคาดหวังให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการ
ได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหพันธ์ (Correlation) 
ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคล่ือนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ  
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนท่ีใช้เป็นตัวช้ีวัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวช้ีวัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลอง
การลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะ
ตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวช้ีวัดได้ โดย
ระยะเวลาลงทุนทีเหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป) 
 
ประเภทกองทนุรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation  
 
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

วันที่จดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2565 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 

อายุโครงการ ไม่กำหนด    

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

วันทำการซื้อ:  

IPO: 

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 

SCB EASY NET/SCB EASY APP ต้ังแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. 

หลัง IPO; 

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.  

SCB EASY NET/SCB EASY APP ต้ังแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 15.30 น. 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังแรก: 1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังถัดไป: 1,000 บาท 

วันทำการขาย:  

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.  

SCB EASY NET/SCB EASY APP ต้ังแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 15.30 น. 

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:  1,000 บาท 

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:   1,000 บาท 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV  

(โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5))  

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:  

- www.scbam.com ทุกวันทำการ  

- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 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    

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ังขึ้น (ถ้ามี) 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 



9 
 

ติดต่อสอบถาม 

รับหนังสือชี้ชวน 

ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  

เลขท่ี 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                 

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ   

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการ
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
ทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง                                   
- คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่  
www.scbam.com 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 17 มีนาคม  2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด 

 

 
ปัจจัยความเส่ียงที่สำคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง

คำอธิบายเพิ่มเติม 
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การเงิน หรือความม่ันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญใน
การบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้ 

- อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียงหรือไม่ 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี 
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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   สรปุสาระสำคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส (ชนดิหน่วยลงทุน I) 
นโยบายการลงทุน  กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหนี้ท่ีออกโดยธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ท้ังในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งส่งผลให้มี net 
exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 
50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ดัชนีช้ีวัด/อ้างองิ(Benchmark) 1.ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 
(%):50.00 
2.ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ัน (Commercial Paper Index) ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน (%):10.00 
3.อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):40.00 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 20 พฤศจิกายน 2556 
การเปิดให้ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ เก็บจริง 0.41% (ณ 31 ธันวาคม 2564) 
รวมค่าใช้จ่าย เก็บจริง 0.50% (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มูลคาโครงการ 3,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท
ซ้ือขายไดทุกวันทําการ

ชนิดสะสมมูลคา (SCBCIO(A))
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน รอยละ 1.605 ของมูลคาหนวยลงทุน 

(รวม VAT)

กองทุนเปดไทยพาณิชย 
Cross Asset Investment Opportunity
SCB Cross Asset Investment 
Opportunity
(SCBCIO) 

นโยบายการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการที่ธนาคาร
ไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนทั้งในและตางประเทศ เชน หนวย CIS หนวยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพยตาง 
ๆ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน หนวย private equity เปนตน 
โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะและเพื่อเปนการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน 
บริษัทจัดการไดแตงตั้งใหธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณและความเช่ียวชาญจากการทํา Open Architecture ครอบคลุม
หลากหลายกองทุนครบทุกประเภทสินทรัพยจากหลายบริษัทจัดการในไทยเปนที่ปรึกษาการลงทุน ในการแนะนํากองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และ/หรือบริษัทจัดการอ่ืน  ทั้งน้ี สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุนจะเปนไป
ตามที่ระบุในสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาการลงทุน 

 กองทุนจะลงทนุในหนวยลงทนุของกองทนุอยางนอย 2 กองทุน โดยจะลงทนุในกองทนุใดกองทนุหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ โดยมี net exposure ในหนวยลงทุนของกองทนุ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทนุ และอาจมีการลงทนุในตางประเทศทีส่งผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมเกิน
รอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนได

 ทั้งน้ี กองทุนจะใชกลยุทธการลงทุนแบบยืดหยุนโดยไมยึดติดกับนํ้าหนักการลงทุนตามดัชนี (Unconstrained Strategy) เพ่ือมุงบริหารใหได
ผลตอบแทนตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยจะใชการวางแผนระยะยาวในการกําหนดสัดสวนการลงทุน (Strategic Asset Allocation หรือ SAA) และ
การปรับสัดสวนการลงทุนตามสภาวะตลาดในแตละชวงเวลา (Tactical Asset Allocation หรือ TAA) ดวย

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ
การบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ี สําหรับเงินลงทุนในตางประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยผูจัดการกองทุน
จะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพ่ือคาดการณทิศทางอัตราแลกเปล่ียน

 นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวา
ที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีทีไ่มไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated) และหลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน 
ความเส่ียง รวมถึงควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูประกอบธุรกิจกอน
ตัดสินใจลงทุน 



ความเส่ียงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย Cross Asset Investment Opportunity
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ ซ่ึงเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) :  ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซ้ือขายหลักทรัพยหรือตราสารที่ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสม
และภายในระยะเวลาอันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซ้ือขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด 
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี้ คือบริษัทผูออก
ตราสารหน้ีนั้น ๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเม่ือถึงวันที่ครบกําหนดที่ตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอที่จะมาจายคืน เปน
ตน บลจ.ไทยพาณิชย และธนาคารไทยพาณิชย มิไดประกันความเสี่ยงดังกลาวแตอยางใด   
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Risk) :  ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลกัทรพัยที่อางอิงอยูมีราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัขามกบัที่คาดการณ
ไว โดยอาจจะเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน อัตราดอกเบี้ย หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงสงผลใหราคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 

-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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในชวงเวลานั้น ๆ ดวย โดย
อัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซ่ึงอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา : ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยดุไมตรงกบัวันหยดุทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรบัชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา  และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
10. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามที่คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน

ในกรณีที่ผูลงทุนไดรบัการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบัอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม

การทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัตใิหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย Cross Asset Investment Opportunity เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2565 มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถงึความครบถวนและถกูตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและ
ผลตอบแทนของกองทุนรวม

            ขาพเจา ....................................................................................................................................................... รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย Cross 
Asset Investment Opportunity ซ่ึงปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว 

            ขาพเจาขอยนืยนัตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจา
สามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว        

ลายมือชื่อสั่งซ้ือหนวยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบรษิัท (หากมี)...........................................................................................

วันที่............................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและ
ผูสนับสนุนการขายทุกราย

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจํานวน   
ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับ
เงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน 
ความเส่ียง รวมถึงควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูประกอบธุรกิจกอน
ตัดสินใจลงทุน 

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



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

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวน
เมื่อไถถอน ตางจากการฝากเงินท่ีไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเส่ียง 
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือส่ือทางการตลาดท่ีบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย

2. สิทธิที่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผูบริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซ้ือผลิตภัณฑดานหลักทรัพยควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย และตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซ้ือหรือไมซ้ือผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซ่ึงแยกออกจากสัญญา

ซ้ือผลิตภัณฑ

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

ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาท่ีไดรับเร่ืองรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดที่ SCBAM Call Center

wqa 0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑท่ีดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูบริโภค

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

เน่ืองจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน 
ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได

คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน 
ความเส่ียง รวมถึงควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูประกอบธุรกิจกอน
ตัดสินใจลงทุน 

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน


