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กองทุนเปดิไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม 
SCB Vietnam Equity (SCBVIET) 
(ชนิดสะสมมลูคา่: SCBVIET(A)) 

กองทนุรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทนุในกองทนุรวมอื่น

ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)  
กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
การเขา้ร่วมการต่อตา้นทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ ์ 2565 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

คุณกำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอืน่ๆ 

             การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 
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กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทท่ีดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS 
กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 

รายละเอียดกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

1. กองทุน VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND - A Shares มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติเวียดนามที่จด
ทะเบียนซื้อขายใน Ho Chi Minh Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange, Unlisted Public Company Market (UPCoM) 
หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าสุทธิของกองทุน 

2. กองทุน Lumen Vietnam Fund - USD-I มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนและสิทธิ (หุ้น, หุ้นที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ) ของบริษัท
ทีจ่ดทะเบียนในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม หรือบริษัท Holding company ที่หุ้นส่วนใหญ่
ในบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้เกณฑ์ environmental, social, 
and governance (ESG) ในการตัดสินใจลงทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทีม่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 

Funds) หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือ

หลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 
 

    
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป 

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

กองทุนรวมนี้ไมเ่หมาะกับใคร 

ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงนิต้นให้อยู่ครบ  

 ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนี้ดีพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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คำเตอืนที่สำคัญ 

- เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามและ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศ
เวียดนาม จึงอาจมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องและมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากผู้
ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนท้ังหมดจะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวใน
ประเทศนั้นๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณากระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management 
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง  

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรอืทัง้จำนวนได้  

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจำนวน ผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำส่ังดังกล่าวได้ 

 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 
 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจัยความเสีย่งที่สำคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหนว่ยลงทุน (Market Risk) 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD) 
ต่ำ             สูง 

≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรวม  
ตำ่             สูง 

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

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัรายประเทศรวม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมกีารลงทนุกระจุกตวัในประเทศเวียดนาม (Vietnam) 
  พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย) 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ำ             สูง 

ทั้งหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่www.scbam.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scbam.com/
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             กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตัง้เป็นกองทุนรวมจงึยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

    
* ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 
หมายเหตุ: 
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน       
ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกนิค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเกบ็จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 

 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 3.21 1.50 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 3.21 ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนเข้า      
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก    

 
3.21 
3.21 

 
1.50 

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

หมายเหตุ:  
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่
เรียกเก็บ) 
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซ้ือคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน  
โดยบริษทัจดัการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 
ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 
1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้นทางเพิม่เติมอีก เป็นต้น 
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*ผลการดำเนินงานในอดีต มไิด้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต* 
ดชันีชี้วดั คือ  
ดัชนี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน (%):100.00 
ปรับดว้ยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทยีบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 
 
ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คอื Vietnam Equity  
 
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจบัุนได้ที่ www.scbam.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน วันที ่8 มีนาคม 2565 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 

อายุโครงการ ไม่กำหนด    

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

วันทำการซื้อ:  
ช่วง IPO 

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.  

SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. 
หลัง IPO 

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 12.00 น. 

SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริม่ให้บริการ – 12.00 น. 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครัง้แรก: 1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครัง้ถัดไป: 1,000 บาท 

วันทำการขาย:  

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทนุ ตั้งแต่เวลาเปดิทำการ – 12.00 น.  

SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 12.00 น. 

มูลค่าขัน้ต่ำของการขายคืน:  1,000 บาท 

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:  1,000 บาท 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV  

(โดยทัว่ไปจะได้รบัเงิน 5 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (T+5))  

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:  

- www.scbam.com ทุกวันทำการ  

- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน น.ส. จารุภัทร ทองลงยา  วันท่ีจดทะเบียนกองทุน            

นาง สุทธินีย์ ลิมปพทัธ ์ วันท่ีจดทะเบียนกองทุน    

นายณัฐดนัย  ประทานพรทพิย์                          วันท่ีจดทะเบียนกองทุน         

น.ส. นิภาพร ทิพย์อาภรณ์                                 วันท่ีจดทะเบียนกองทุน     

นายสมหวัง  จิรัฐิติอำไพวงศ์                              วันท่ีจดทะเบียนกองทุน     

นายชนาพัทธ์ ภัทราคม                                      วันท่ีจดทะเบียนกองทุน     

นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล                                     วันท่ีจดทะเบียนกองทุน     

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี) 

ติดต่อสอบถาม 

รับหนังสือชี้ชวน 

ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

ที่อยู:่ 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                 

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ                

ธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

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

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุที่เสนอขายนั้น  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อืน่สำคัญผิด 
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ปัจจัยความเสีย่งที่สำคัญ 

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

- ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนนิงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงนิดอลลาร์ ในช่วงทีเ่งินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงทีบ่าท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครือ่งมือสำคัญใน
การบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปน้ี 
อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนือ่งจากการ
ป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะปอ้งกันความเส่ียงหรือไม่ 

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)  
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศเวียดนามในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา มีจำนวนครั้งและปริมาณการ
ซื้อขาย เปล่ียนมือของตราสารต่าง ๆ รวมไปถึงการมีข้อจำกัดของสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างชาติ ( foreign 
ownership limit) ซึ่งอาจทำให้ การซื้อหรือขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังไว้ และอาจมี
ค่าใช้จ่ายค่าส่วนต่างราคาสำหรับนักลงทุนต่างชาติ share price premium 

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market 
การลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในระดับก่อนการพัฒนาเป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging 
markets) จะมีความเส่ียงในระดับที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed markets) 
ความเส่ียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเส่ียงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อกำหนดในการลงทุน
หรือการเรียกคืนทรัพย์สินหรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนั้นๆ (investment and repatriation restrictions) ความเส่ียงที่เกิดจากความ

คำอธบิายเพิม่เติม 
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ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงเกี่ยวกับสกุลเงินท้องถิ่น ความเส่ียงที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศนั้นจะเกิดความผัน
ผวนอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความเส่ียงจากการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน การจำกัดข้อมูลที่
เปิดเผยต่อผู้ลงทุน หรือระดับความเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ที่ต่ำกว่าในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การกำกับดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ความจำกัดในจำนวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว ระดับการพัฒนาในระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน 
ต้นทุนในการทำธุรกรรม เป็นต้น 

ขอ้มูลอื่น ๆ 
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้  โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี 
วัตถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพยีงพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
และบริษัทหรือห้างหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึ้นและดำเนนิกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนีห้รือจะเกดิขึ้นในอนาคต เชน่ ดำเนนิการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอืน่ใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

สรุปสาระสำคัญของกองทนุทีล่งทนุมากกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ข้อมูลทั่วไปของกองทนุ VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND - A Shares 
(แหล่งที่มาของขอ้มูล : Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2565) 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุ 

มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติเวียดนามที่จดทะเบียนซื้อขายใน 
Ho Chi Minh Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange, Unlisted Public 
Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น  ๆ กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 10 ของมูลค่าสุทธิของกองทุน 

วันจดัตัง้กองทนุ (A Shares) 30 กันยายน 2556 
ประเทศที่จัดตั้ง ไอร์แลนด์ 
อายุกองทนุ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
สกุลเงนิ USD 
ISIN IE00BD5HPH84 
Fund Bloomberg ticker VIETNAM ID 
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ดัชนีอ้างอิง (Index) VN Index 
Investment Manager Dragon Capital Management HK 
เว็บไซต ์(website) https://www.dragoncapital.com/vef/ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุ 

Subscription Fee 0% to 5.00% 
Management Fee 2.00% with TER capped at 2.50% 

รายละเอียดทรัพย์สนิทีล่งทนุ 

 
ผลการดำเนินงานของกองทุน 

 

เปน็ขอ้มูล ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ปน็ปัจจุบนัได้ที่ https://www.dragoncapital.com/vef/ 
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ข้อมลูทั่วไปของกองทนุ Lumen Vietnam Fund - USD-I 
(แหล่งที่มาของขอ้มูล : Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565) 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุ 

มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนและสิทธิ (หุ้น, หุ้นที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ) ของบริษัท
ที่จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม 
หรือบริษัท Holding company ที่หุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามและมี
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้เกณฑ์ environmental, 
social, and governance (ESG) ในการตัดสินใจลงทุน 

วันจดัตัง้กองทนุ (USD-I) 20 เมษายน 2561 
ประเทศที่จัดตั้ง ลิกเตนสไตน ์
อายุกองทนุ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
สกุลเงนิ USD 
ISIN LI0408681091 
Fund Bloomberg ticker LUMENUS LE 
ดัชนีอ้างอิง (Index) - 
Asset Manager Vogt Asset Management AG 
เว็บไซต ์(website) https://vnham.com/lumen-vietnam-fund/ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุ 

Management Fee Max. 1.5% 
OGC/TER 1 2.04% on 30 June 2021 

รายละเอียดทรัพย์สนิทีล่งทนุ 
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ผลการดำเนินงานของกองทุน 

 
เปน็ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบนัได้ที ่https://vnham.com/lumen-vietnam-fund/ 



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

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (รวม VAT)
ชนิดสะสมมูลคา (SCBVIET(A)) รอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม (SCBVIET(SSF)) ยกเวนไมเรียกเก็บ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์
หุ้นเวียดนาม
SCB Vietnam Equity 
(SCBVIET) 

นโยบายการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการที่ธนาคาร
ไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของหรือไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพยสินสวนใหญมาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผูประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศอ่ืน และ/หรือหนวย CIS กองทุน ETF ที่เนนลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) 
เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซ่ึงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

• นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีที่มี
อันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) รวมถึงอาจทําธุรกรรม
การใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

คําเตอืน: ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงาน
ในอนาคต ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงอืนไขผลตอบแทน 
ความเสยีง รวมถงึควรขอคําแนะนําเพมิเตมิจากผูป้ระกอบธุรกจิก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ สําหรบัผูท้ลีงทนุใน SSF ควรศกึษาสทิธปิระโยชนท์างภาษี
ทรีะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุ SSF ดว้ย



ความเส่ียงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย หุนเวียดนาม
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 หุนเวียดนาม เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2565 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรบัรองถงึความครบถวนและถกูตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของ
กองทุนรวม

            ขาพเจา ................................................................................................................................................................................ รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย 
หุนเวียดนาม ซ่ึงปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว 

            ขาพเจาขอยนืยนัตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจา
สามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว        

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

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

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและ
ผูสนับสนุนการขายทุกราย

คําเตอืน: ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงาน
ในอนาคต ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงอืนไขผลตอบแทน 
ความเสยีง รวมถงึควรขอคําแนะนําเพมิเตมิจากผูป้ระกอบธุรกจิก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ สําหรบัผูท้ลีงทนุใน SSF ควรศกึษาสทิธปิระโยชนท์างภาษี
ทรีะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุ SSF ดว้ย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

เน่ืองจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวนผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํา
กวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได



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

คําเตอืน: ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงาน
ในอนาคต ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงอืนไขผลตอบแทน 
ความเสยีง รวมถงึควรขอคําแนะนําเพมิเตมิจากผูป้ระกอบธุรกจิก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ สําหรบัผูท้ลีงทนุใน SSF ควรศกึษาสทิธปิระโยชนท์างภาษี
ทรีะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุ SSF ดว้ย

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและ
ผูสนับสนุนการขายทุกราย

เน่ืองจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจํานวนผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํา
กวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน


