หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปสำคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity

ชนิดสะสมมูลค่า
SCBGQUAL(A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่เน้น
ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม: Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class)
USD (Acc) กองทุนหลักจะลงทุ นในตราสารทุ นที ่เป็นส่วนประกอบของ MSCI World Sector Neutral
Quality Index โดยจะใช้เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี
ดังกล่าว โดยดัชนีประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว (Developed Market) โดยมุ่งหวังผลการดำเนินงานตามหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรม (GICS) เดียวกัน โดยการคัดหุ้นที่มีค่าของปัจจัยคุณภาพที่สูง (high quality
factor) โดยพิจารณาจากตัวแปรหลัก 3 ปัจจัยได้แก่ : ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง (High ROE)
ระดับหนี้ที่ต่ำ (Low leverage) และความผันผวนของกำไรที่ต่ำ (Low earnings variability)
• ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: BlackRock Asset Management Ireland Limited
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงิน
บาทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วน
กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)
กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

ระดับความเสี่ยง
ต่ำ
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6 : เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
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ดัชนีชี้วัด

MSCI World Sector Neutral Quality Index สัดส่วน 100%
ปรั บ ด้ วยต้ นทุ นการป้ องกั นความเสี ่ ย งอั ตราแลกเปลี ่ ย นเพื ่ อ คำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับ
ด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี ่ ย นเพื ่ อ เที ย บกั บ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วั น ที ่ ค ำนวณ
ผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%)

คำเตือน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

1

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

SCBGQUAL(A)
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.
SCB EASY NET / SCB EASY
APP ถึง 16.00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1,000 บาท

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
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 วันทำการนับจาก
วันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับ
จากวันทำรายการขายคืน (T+3)
หมายเหตุ: ยกเว้นไม่เปิดให้ทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดจาก
(มหาชน)
วันทำรายการขายคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
รวมค่าใช้จ่าย

สูงสุดไม่เกิน
2.68
3.21

การขาย
การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
การโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
3.21
3.21
3.21
3.21
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

-

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก
ชือ่ ทรัพย์สิน

เก็บจริง
1.07
1.17 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)
ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเชิงสถิติ

เก็บจริง
0.50
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
0.50
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

หมายเหตุ: - ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน (เก็บจริง 0.07%)
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยัง
ไม่มีข้อมูล

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยัง
ไม่มีข้อมูล

2

APPLE INC
MICROSOFT CORP
JOHNSON & JOHNSON
META PLATFORMS INC CLASS A
NIKE INC CLASS B

% NAV
3.81
3.10
2.87
2.52
2.36

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก
ประเทศ
United States
Switzerland
United Kingdom
Australia
Denmark

% NAV
68.07
5.69
3.89
3.79
2.65

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก
กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)
Information Technology
Financials
Health Care
Consumer Discretionary
Industrials

% NAV
21.98
13.12
12.89
11.50
10.26

SCBGQUAL(A)
การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV
ชื่อกองทุน: iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF – Class USD (Acc)

ISIN code: IE00BP3QZ601
Bloomberg code: IWQU LN

ข้อมูลอื่น

-

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึง
จุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ต ของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของ
มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า
Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค ำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร
ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุน รวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก
Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมี
ลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com
ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Quality Equity
มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ไม่กาหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นตา 1,000 บาท
ซื้อขายได้ทุกวันทาการ

SCB Global Quality Equity
(SCBGQUAL)

ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGQUAL(A))
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(รวม VAT)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage fee) ร้อยละ 0.07 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่มี VAT)

นโยบายการลงทุน
▪ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Edge MSCI
World Quality Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD (Acc) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นกองทุน
ประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราชอาณาจักร
▪ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของ MSCI World Sector Neutral Quality Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุนที่ประกอบ
ด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยมุ่งหวังผลการดาเนินงานตาม
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรม (GICS) เดียวกัน โดยการคัดหุ้นที่มีค่าของปัจจัยคุณภาพที่สูง (high
quality factor) โดยพิจารณาจากตัวแปรหลัก 3 ปัจจัยได้แก่ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง (High ROE) ที่สูง ระดับหนี้ที่ต่า (Low leverage)
และความผันผวนของกาไรที่ต่า (Low earnings variability) โดยจะใช้เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี
อ้างอิง
▪ กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ
การบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
▪ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจทาธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
เนืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนทั้งจานวน ผู้ลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกาไร
จากอัตราแลกเปลียนในส่วนหลักทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศทีไม่ได้ทาการป้องกันความเสียงดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการที
บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
คำเตือน: ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำน
ในอนำคต ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน
ควำมเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอค ำแนะน ำเพิ่ ม เติ ม จำกผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ก่ อ น
ตัดสินใจลงทุน

ความเสียงทีสาคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity
1. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
2. ความเสียงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการทากาไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
3. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสม
และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจากัด
4. ความเสียงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี้ คือบริษัทผู้ออก
ตราสารหนี้นั้น ๆ ไม่สามารถนาเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกาหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็น
ต้น บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้ประกันความเสี่ยงดังกล่าวแต่อย่างใด
5. ความเสียงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มรี าคาเคลือ่ นไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์
ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่ วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
6. ความเสียงจากการลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
-ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
-ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk)
-ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk)
-ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกาหนด (Call Risk)
7. ความเสียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน
ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
8. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน (Exchange rate risk) : ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุล
เงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดย
อัตราแลกเปลีย่ นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทาให้ตัวเลขรายงาน มูลค่ าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกาไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได้
9. ความเสียงทีเกิดจากการได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : ความเสี่ยงที่ เ กิ ด จากวั น หยุ ด ทาการของประเทศที่ก องทุน ลงทุน หรื อ ประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย ทาให้กองทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
10. ความเสียงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน
ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รบั อนุมัตจิ ากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหม ายและลงนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
การที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของ
กองทุนรวม
ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่าข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีอ้ าจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสีย่ งที่ ข้าพเจ้า
สามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว
ข้าพเจ้า ....................................................................................................................................................... รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global
Quality Equity ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว
ลายมือชื่อสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................
วันที.่ ...........................................................................................

องจากกองทุ น ไม่ ไ ด้ ป้ อ งกั น ความเสี ยงอั ต ราแลกเปลี ยนทั้ ง จ านวน
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ เนื
ผู้ลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกาไรจากอัตราแลกเปลียนในส่วนหลักทรัพย์ใน
ที บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
สกุลเงินต่างประเทศทีไม่ได้ทาการป้องกันความเสียงดังกล่าว
ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
คำเตือน: ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำน
ในอนำคต ผู้ล งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน
ควำมเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอค ำแนะน ำเพิ่ ม เติ ม จำกผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ก่ อ น
ตัดสินใจลงทุน

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
1. สิทธิทีจะได้รับข้อมูลทีถูกต้อง
1.1 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาระสาคัญของผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Fact Sheet) เช่น หนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ สาหรับกองทุนรวม ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร สาหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่สานักงาน ก .ล.ต.
กาหนด เป็นต้น
1.2 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ เช่น “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจานวน
เมื่อไถ่ถอน ต่างจากการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นตามจานวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”
1.3 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุน
การขาย ใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์
2. สิทธิทีจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
2.1 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้
2.2 ผู้บ ริโภคมีสิ ทธิป ฏิเสธการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ด้า นหลักทรัพย์ ควบคู่กับ ผลิ ตภัณ ฑ์ของธนาคารไทยพาณิช ย์ หรือผู้ สนับ สนุ น
การขาย และต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2.3 ผู้บริโภคมีสิทธิให้คายินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา
ซื้อผลิตภัณฑ์
3. สิทธิทีจะร้องเรียนเพือความเป็นธรรม
3.1 ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนผ่าน บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย และผู้บริโภคต้องได้รับหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
3.2 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้ที่ SCBAM Call Center
0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทาการ
4. สิทธิทีจะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุน
การขาย ไม่ปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

เนื องจากกองทุ น ไม่ ไ ด้ ป้ อ งกั น ความเสี ยงอั ต ราแลกเปลี ยนทั้ ง จ านวน
ผู้ลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกาไรจากอัตราแลกเปลียนในส่วนหลักทรัพย์ใน
สกุลเงินต่างประเทศทีไม่ได้ทาการป้องกันความเสียงดังกล่าว
ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
คำเตือน: ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำน
ในอนำคต ผู้ล งทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน
ควำมเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอค ำแนะน ำเพิ่ ม เติ ม จำกผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ก่ อ น
ตัดสินใจลงทุน

