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หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement Mutual Fund : 
RMF) / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

• กลุ่มกองทุนรวม: US Equity 
 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Morgan 

Stanley Investment Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Z Accumulation สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และอาจมีการลงทุนเสริมในหลักทรัพย์นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน China A-Shares ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของ
สินทรัพย์สุทธิ ผ่านระบบ Stock Connect 

• ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: Morgan Stanley Investment Management 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วน
กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management) 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 
 

 
 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

6 : เสี่ยงสูง 
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 14 มิถุนายน 2565 
วันเริ่มต้น Class 14 มิถุนายน 2565 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
อายุกองทุน ไม่กำหนด 

 

ผู้จัดการกองทุนรวม 
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ ์ วันที่จดทะเบียนกองทุน            
น.ส.นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย วันที่จดทะเบียนกองทุน            

 

ดัชนีช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) :100.00 
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ่ยงอัตราแลกเปลี ่ยนเพื ่อคำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%) และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี ่ยนเพื ่อเทียบกับค่าสกุลเง ินบาท ณ วันที ่คำนวณ
ผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%) 

 

คำเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต 
ได้รับการรับรองจาก CAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC 
 
 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 
www.scbam.com 

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเล้ียงชีพ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
  
  
  
  
  

ชนิดสะสมมูลค่า  
SCBRMUSA(A) 
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SCBRMUSA(A) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 

การจัดการ  2.68                        1.20 
รวมค่าใช้จ่าย  3.21 1.30 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน) 

 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 

การขาย 3.21      ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
การรับซื้อคืน 3.21 ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3.21      ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก    3.21 ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 

หมายเหตุ:  
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

(ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ 

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพบริษัทจัดการอื่น  สูงสุดไม่เกิน 3.21% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ปัจจุบันยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน 

- บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ทำรายการโอนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
  

Maximum Drawdown - 

Recovering Period - 

FX Hedging - 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน - 

Sharpe ratio - 

Alpha - 

Beta - 

Tracking Error - 
 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก 
 

ช่ือทรัพย์สิน % NAV 

Cloudflare Inc 7.39 
Snowflake Inc 6.48 
Trade Desk Inc/the 5.37 
Royalty Pharma plc 5.32 
Datadog Inc 5.09 

 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก 
 

ประเทศ % NAV 

United States 100 
  
  
  

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 
 

กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) % NAV 

Information Technology  47.98 
Consumer Discretionary 15.77 
Health Care  15.45 
Communication Services 9.10 
Industrials  4.80 

  
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยัง  
ไม่มีข้อมูล 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยัง
ไม่มีข้อมูล 

 

การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซื้อ:  ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
เวลาทำการ:  เปิดทำการ ถึง 15.30 น. 

SCB EASY NET / SCB EASY APP
ถึง 16.00 น.   

การซ้ือครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท 
การซ้ือครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1,000 บาท 
หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ 
 
 

 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น. 

SCB EASY NET / SCB EASY APP ถึง 
16.00 น.   

การขายคืนขั้นต่ำ: 1,000 บาท 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:  ภายใน 6 วันทำการนับ
จากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 4 วันทำ
การนับจากวันทำรายการขายคืน (T+4) 

                                                    จาก วันทำรายการขายคืน 
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ข้อมูลอ่ืน 

- เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐาน อยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วใน
ขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิ
แก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การ
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอ่ืนใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

 

คำอธิบาย 
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึง
จุดต่ำสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟื้นกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover)  ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของ
มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า 
Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค ำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร
ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ตำ่ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมท่ีมีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น 
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คำนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตัวท่ีกองทุนรวมมีการลงทุน และเน่ืองจาก 
Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบกำหนดอายุและมี
ลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียงกันได้ 
 
 

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV  

ชื่อกองทุน: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund, Z Accumulation (USD) class   ISIN code: LU0360477805 

           Bloomberg code: MSUEGZU LX 

SCBRMUSA(A) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com  

  ท่ีอยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 
 
 



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

ชนิดสะสมมูลค่า (SCBRMUSA(A))
ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือ
การลงทุนของกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส       
แอคทีฟ เพ่ือการเลี้ยงชีพ
SCB US Active Equity RMF
(SCBRMUSA) 

นโยบายการลงทุน

▪ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Morgan 
Stanley Investment Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS 
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักจะลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และอาจมีการลงทุนเสริม
ในหลักทรัพย์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน China A-Shares ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของ
สินทรัพย์สุทธิ ผ่านระบบ Stock Connect

▪ กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

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

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้ง
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดย
มีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

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 หุ้นยูเอส แอคทีฟ 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.ได้อนุมตัิให้จดัตัง้และจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย ์หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2565 มิได้เป็นการ
แสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถว้นและถูกต้องของข้อมลูในการเสนอขาย และมิได้ประกัน
ราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม

ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................ รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส 
แอคทีฟ 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




