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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ 

SCB Global Clean Energy RMF (SCBRMCLEAN) 
(ชนิดสะสมมลูคา่: SCBRMCLEAN(A)) 

กองทนุรวมตราสารทุน 
กองทนุรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทนุรวมอื่น

ภายใต้ บลจ.เดยีวกัน (Cross Investing Fund) 
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (retirement Mutual Fund : RMF)  

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
การเขา้ร่วมการต่อตา้นทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7 เมษายน 2565 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

คุณกำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 
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กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP PARIBAS 
ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหาร
โดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS  

กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนผ่านพลั งงาน 
(Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออก
โดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปล่ียนถ่ายพลังงาน 
(renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่ งยืน 
(sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานท่ีคำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)  

ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่เปล่ียนมือได้ (transferable securities) ตราสาร
ตลาดเงิน หรือเงินสด โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน และลงทุนใน UCITS หรือ UCIs ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนหลักจะมี exposure ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินกองทุน ในหลักทรัพย์จีนแผ่นดินใหญ่ China A-Shares ผ่าน Stock Connect  

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง โดยกองทุนอาจป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความ
เหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

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

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://www.bnpparibas-am.lu/private-investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-
funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด 
(Active Management) 

 

 
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

- ผู้ทีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ีกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

- กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันเปิดให้บริการ
ชนิดสะสมมูลค่า  

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ  

 ทำอยา่งไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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คำเตอืนที่สำคัญ 

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน  

- ผู้ลงทนุควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และถือครองจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ได้ ทั้งนี้ เพื่อสิทธปิระโยชน์ทางภาษี 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพให้
เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน  

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้
เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน  

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

- การทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปล่ียนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น) 
กรณีการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปล่ียนได้เฉพาะระหว่าง
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น 

- ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่นได้ 

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

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทัง้จำนวนได้  

- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงิน EUR ซึ่งกองทุน 
SCBRMCLEAN อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามความเหมาะสมสำหรับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้ง
จำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก  
- กองทุนหลักอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากคำส่ังขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพื่อไม่ให้เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธขิองกองทุนหลัก โดยจะพิจารณารับคำส่ังขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกินร้อย
ละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักและทำการขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีเหลือในวันทำการถัดไป 

คณุต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 
ปัจจยัความเสี่ยงที่สำคัญ 

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

≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% 
หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปจีากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
การลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรวม  
ตำ่             สูง 

≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง่มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมรวม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมกีารลงทนุกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม Industrials และ Utilities 

พิจารณาจากการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 
ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัรายประเทศรวม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมกีารลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมรกิา (UNITED STATES) 
                พิจารณาจากการลงทนุกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย) 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ำ             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนประมาณ 70% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่www.scbam.com 

http://www.scbam.com/
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รายละเอียดทรัพยส์นิทีก่องทนุหลกัลงทนุ 

 

 

เป็นข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.bnpparibas-am.lu/private-
investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview 

 

 

 

สดัส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทนุ 
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะได้รับ 

ดังนั้น คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 
หมายเหต:ุ  
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน       
ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุน 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเกบ็จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 
- ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศน้ัน (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

 
 

รายการ สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 3.21 ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 3.21 ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
- ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนเข้า      
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก    
  • สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการ 
 • สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพบริษัท

จัดการอื่น  

 
3.21 

 
3.21 

 
3.21*  

(*ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุด
ก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 

 
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
ปัจจุบันยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

หมายเหตุ:  
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่
เรียกเก็บ) 
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซือ้คืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 
ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 
1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
- บริษัทจัดการยงัไม่เปดิให้ทำรายการโอนหน่วยลงทุนได้ ท้ังน้ี เพือ่ให้เปน็ไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
คา่ธรรมเนยีมของกองทุนหลัก  

Real Ongoing Charges (31.10.21) เก็บจรงิ 0.96% 
Maximum Management Fees เก็บจริง 0.75% 
 
เป็นข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่ เป็นปัจจุ บันได้ที่  https://www.bnpparibas-am.lu/private-
investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview 
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*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต* 
ดัชนีชี้วดั คือ  
MSCI AC World (EUR) NR สัดส่วน (%) :100.00 
กองทุนจะใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%) และปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%) 
 
ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คอื Global Equity 
 
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจบุันได้ที ่www.scbam.com 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทนุหลกั 

 

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คุณสามารถดูข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันได้ที่  https://www.bnpparibas-am.lu/private-
investor/fundsheet/equity/bnp-paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview 

 

 

 

 

ผลการดำเนนิงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) 

วันท่ีจดทะเบยีน วันท่ี 26 เมษายน 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 – 15.30 น. 
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครัง้แรก: 1,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต่ำของการซื้อครัง้ถัดไป: 1,000 บาท 
(ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถชำระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดติของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้) 

วันทำการขาย:  
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปดิทำการ – 15.30 น.  
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริม่ให้บริการ – 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:  1,000 บาท 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:  1,000 บาท 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV  
(โดยทัว่ไปจะได้รับเงิน 4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (T+4))  

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

รายชื่อผู้จดัการกองทุน นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร  วันท่ีจดทะเบียนกองทุน            

น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์ วันท่ีจดทะเบียนกองทุน    

น.ส  ปาลิดา เครือโสภณ                                   วันท่ีจดทะเบียนกองทุน         

นาย วิศรุต เสกสรรพานิช  วันท่ีจดทะเบียนกองทุน  

น.ส นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย                             วันทีจ่ดทะเบียนกองทุน 

น.ส. กันต์รพี ปธานราษฎร์                                 วันท่ีจดทะเบียนกองทุน     

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี) 

ติดต่อสอบถาม 

รับหนังสือชี้ชวน 

ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์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                 

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ                

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการจะ
จัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อัน
อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปดิให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง
กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง                                   
- คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่  
www.scbam.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด 
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ปัจจยัความเสี่ยงที่สำคัญ 

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

ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลา่วอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เปน็ต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนนิงานที่ผันผวนมากกว่ากองทนุทีก่ระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงนิดอลลาร์ ในช่วงทีเ่งินบาทออ่น แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปน้ี 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจาก
การป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าป้องกันความเส่ียงหรือไม่ 

ข้อมลูอื่น ๆ 
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้  โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี  
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้

คำอธิบายเพิ่มเติม 
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สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอืน่ใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

ข้อมูลทั่วไปของ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลกั)  

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565) 

ลักษณะทั่วไปของกองทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยจะลงทุน

อย่างน้อย 75% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่า

หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนผ่านพลังงาน ซึ่ง

รวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปล่ียนถ่ายพลังงาน ( renewable & 

transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), 

ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานท่ี

คำนึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure)  

ส่วนท่ีเหลือไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่เปล่ียน

มือได้ (transferable securities) ตราสารตลาดเงิน หรือเงินสด โดยจะลงทุนใน

ตราสารหนี้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน และลงทุนใน UCITS หรือ 

UCIs ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนหลักจะมี exposure ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน ในหลักทรัพย์จีน

แผ่นดินใหญ่ China A-Shares ผ่าน Stock Connect 

ประเทศที่จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก 

วันจัดตั้งกองทุน (CLASS I) 17 พฤษภาคม 2556 

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุน 

ISIN LU0823414809 

Bloomberg FORBIIC LX 

ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) MSCI AC World (EUR) NR 

Index Ticker MXWD 

สกุลเงิน EUR 

ผู้จัดการกองทุน (Manager) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

เว็บไซต์ (website) https://www.bnpparibas-am.lu/private-investor/fundsheet/equity/bnp-

paribas-funds-energy-transition-i-c-lu0823414809/?tab=overview 
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ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
เปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION  
เปรียบเทียบกบั MSCI AC World (EUR) NR 

 

หมายเหตุ: (1) ทีม่า: Bloomberg ตั้งแตว่ันท่ี 7 เมษายน 2560 – 6 เมษายน 2565 
  (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรยีบเทยีบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิง 
      ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต 

 



มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ไม่ก าหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต  า 1,000 บาท
ซื้อขายได้ทุกวันท าการ

ชนิดสะสมมูลค่า (SCBRMCLEAN(A))
ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือ
การลงทุนของกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean 
Energy เพ่ือการเลี้ยงชีพ
SCB Global Clean Energy RMF 
(SCBRMCLEAN) 

นโยบายการลงทุน

▪ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP 
PARIBAS ENERGY TRANSITION (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation สกุลเงินยูโร (EUR) 
กองทุนหลักบริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่
ภายใต้ UCITS 
กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 
(Energy Transition) โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนในหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นที่ออก
โดยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่าย
พลังงาน (renewable & transitional energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ระบบขนส่งอย่าง
ย่ังยืน (sustainable transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่ค านึงถึงการใช้พลังงาน (green building and infrastructure) 
ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (transferable securities) ตราสาร
ตลาดเงิน หรือเงินสด โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน และลงทุนใน UCITS หรือ UCIs 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนหลักจะมี exposure ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินกองทุน ในหลักทรัพย์จีนแผ่นดินใหญ่ China A-Shares ผ่าน Stock Connect

▪ กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) 
และ/หรือการบริหารความเสี่ยงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการที ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

เนื องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนทั้งจ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไร
จากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต  ากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้
ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน

ค ำเตือน: ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำน
ในอนำคต ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน 
ควำมเสี่ยง รวมถึงควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกิจก่อน
ตัดสินใจลงทุน ส ำหรับผู้ที่ลงทุนใน RMF ควรศึกษำสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุน RMF ด้วย



ความเสี ยงที ส าคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื อการเลี้ยงชีพ 
1. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
2. ความเสี ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ท าให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
3. ความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีถือครองอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม
และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจ ากัด 
4. ความเสี ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนท่ีอาจจะมีการผิดนัดช าระหนี้ คือบริษัทผู้ออก
ตราสารหนี้นั้น ๆ ไม่สามารถน าเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันท่ีครบก าหนดท่ีต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอท่ีจะมาจ่ายคืน เป็น
ต้น บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้ประกันความเสี่ยงดังกล่าวแต่อย่างใด  
5. ความเสี ยงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivatives Risk) :  ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพยท์ี่อ้างอิงอยู่มรีาคาเคลือ่นไหวในทิศทางตรงกันขา้มกับท่ีคาดการณ์
ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
6. ความเสี ยงจากการลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
-ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง 
-ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) 
-ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) 
-ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารท่ีลงทุนก่อนครบก าหนด (Call Risk)
7. ความเสี ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง  การเงิน 
ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนลงทุน
8. ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงิน (Exchange rate risk) : ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุล
เงินแตกต่างไปจากสกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดย
อัตราแลกเปลีย่นอาจเพิ่มขึ้นหรอืลดลงเมือ่เปรยีบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลท าให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดก าไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได้
9. ความเสี ยงที เกิดจากการได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดท าการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยดุไมต่รงกบัวันหยุดท าการของประเทศไทย  ท าให้กองทุนอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า  และ
ส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
10. ความเสี ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการ
ในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามท่ีคาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเขา้ผูกพันตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมที่ได้รบัอนมุตัจิากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหม ายและลงนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2565 มิได้เป็น
การแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้
ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม

ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................ รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global 
Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนท่ีข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัตอ่ บลจ.ไทยพาณิชย ์ว่าข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับนีอ้าจเป็นกองทุนรวมท่ีมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสีย่งท่ีข้าพเจ้า
สามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับค าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

ลายมือชื่อสัง่ซ้ือหนว่ยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบรษิัท (หากมี)...........................................................................................

วันท่ี............................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน

เนื องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนทั้งจ านวนผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต  า
กว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้

ค ำเตือน: ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำน
ในอนำคต ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน 
ควำมเสี่ยง รวมถึงควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกิจก่อน
ตัดสินใจลงทุน ส ำหรับผู้ที่ลงทุนใน RMF ควรศึกษำสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุน RMF ด้วย



1. สิทธิที จะได้รับข้อมูลที ถูกต้อง
1.1 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Fact Sheet) เช่น หนังสือชี้ชวน

ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ส าหรับกองทุนรวม ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร ส าหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่ส านักงาน ก .ล.ต. 
ก าหนด เป็นต้น

1.2 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ เช่น “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจ านวน
เมื่อไถ่ถอน ต่างจากการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นตามจ านวนที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด ” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”

1.3 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุน
การขาย ใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์

2. สิทธิที จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
2.1 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้
2.2 ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุน

การขาย และต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2.3 ผู้บริโภคมีสิทธิให้ค ายินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา

ซื้อผลิตภัณฑ์

3. สิทธิที จะร้องเรียนเพื อความเป็นธรรม
3.1 ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนผ่าน บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายทุกราย และผู้บริโภคต้องได้รับหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
3.2 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้ที่ SCBAM Call Center

wqa 0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหว่างวันและเวลาท าการ

4. สิทธิที จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุน

การขาย ไม่ปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน

เนื องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนทั้งจ านวนผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต  า
กว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้

ค ำเตือน: ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำน
ในอนำคต ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน 
ควำมเสี่ยง รวมถึงควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกิจก่อน
ตัดสินใจลงทุน ส ำหรับผู้ที่ลงทุนใน RMF ควรศึกษำสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุน RMF ด้วย


