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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุน ในต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็น
ต้ น กองทุ น จะลงทุ น ในตราสาร และ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร
(Demographic Thematic) โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตและความสามารถในการสร้างรายได้ของตราสาร และ/
หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ในปัจจุบันแนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Thematic)
คื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรสู งอายุ (Growth of Ageing Population) การเพิ่ ม ขึ้ น ของชนชั้ น กลาง (The growth of
middle class) และการเพิ่มขึ้นของประชากร (Population Growth) ดังนั้น กองทุ นจะให้น้า หนั กการลงทุ นในตราสาร
และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักดังกล่าว อาทิ การลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและ
กิจกรรมหลังเกษียณอายุของผู้สูงวัย การลงทุนที่รองรับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตใน
กลุ่มชนชั้นกลาง และการลงทุนที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของประชากร เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะ
ลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก้าหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/
หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และ
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
portfolio management) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่้ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจท้า
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพ ย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญ ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
ส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก้าหนด ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมส้าหรับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 เหมาะส้าหรับเงินลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ


ได้
ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาว โดยสามารถน้าเงินลงทุนไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี เมื่อปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ้านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ผูล้ งทุนควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์
ทางภาษี
 ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก้าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องช้าระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนไม่สามารถน้าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจ้าหน่าย โอน จ้าน้า หรือน้าไปเป็นประกัน
 กองทุ นอาจลงทุ น หรือมีไว้ในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อป้องกั น ความเสี่ยง (Hedging) จากอัต รา
แลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมส้าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจาก
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ้านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/
หรือได้รับเงินคืนต่้ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
 กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารการลงทุ น (efficient portfolio
management (EPM)) และอาจลงทุ น ในตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ าแฝง (structured note)
กองทุ น จึ งมีความเสี่ ย งมากกว่ากองทุ น รวมอื่น จึงเหมาะสมกั บ ผู้ ล งทุ น ที่ ต้องการผลตอบแทนสู งและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
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 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุ นควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค้านึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับที่ต่้ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช้าระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน
หรือทั้งจ้านวนได้
 ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อท้ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่นได้

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ : เนื่องจากการลงทุนในช่วงแรกกองทุนเน้นลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการด้าเนินงาน (SD)
ต่า
<5%

5-10%

สูง
10-15%

15-25%

>25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.SCBAM.COM
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เมื่ อค้ านวณรวมกั บค่ าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผู้ ดู แลผลประโยชน์ ค่ าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจ้าหน่าย (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การธรรมเนียมการโอนหน่วย

3.21
3.21

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

3.21
3.21 (ระบุตามหมายเหตุ)
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี

หมายเหตุ :

- ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท้าการล่าสุดก่อนวันท้ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมดั งกล่าวข้างต้น บริษัท จัด การจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือ หน่วยลงทุ น เพื่อ ไม่ ให้ผิดเงื่อ นไขการลงทุน ที่
กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก้าหนด
บริษั ทจัดการอาจเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ ไม่ เท่ ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิในการ
พิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าว ณ ส้านักงานของบริษัทจัดการ ส้านักงานใหญ่และส้านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม : ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค้านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค้านวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ www.scbam.com
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน)
........................
ไม่ก้าหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซื้อ : เปิดเสนอขายช่วง IPO วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560
: หลัง IPO เปิดเสนอขายทุกวันท้าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตั้งแต่เวลาท้าการ – 15.00 น. (สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา
เริ่มให้บริการ – 15.00 น.)
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันท้าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาท้าการ – 15.00 น.
(ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 15.00 น.)
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 1,000 บาท
ระยะเวลาการรับ เงิ น ค่าขายคื น : ภายใน 5 วัน ท้ าการนั บ แต่ วัน ค้านวณมูล ค่ า
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท้าการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นั บรวมวันหยุดท้าการในต่างประเทศ โดยจะประกาศให้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :
- www.scbam.com
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ
1. นายอาชวิณ อัศวโภคิน

2. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์

ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ และ วันที่จดทะเบียนกองทุน
หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์และ
ตราสารหนี้ตา่ งประเทศ
ผู้อ้านวยการและหัวหน้าฝ่าย วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
การลงทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศ
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ
ขอบเขตหน้าที่
3. นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ ธนะวัฒน์ ผู้อ้านวยการ ฝ่ายการ
ลงทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศ
4. นายพฤทธิ์ มงคลโกศล
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการ
ลงทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศ
5. นายศุภกร ตุลยธัญ
ผู้อ้านวยการอาวุโส
ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ
6. นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข รองผู้อ้านวยการ
ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ
7. นางวิไล ชยางคเสน
ผู้อ้านวยการ
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การ
ลงทุน
8. นายศุภจักร เอิบประสาทสุข ผู้อ้านวยการ
ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ
9. นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
ผู้จัดการ
ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ

วันทีเริ่มบริหารกองทุนนี้
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1500 และ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website : www.scbam.com
email : customerservice.scbam@scb.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

สามารถตรวจสอบธุ รกรรมที่ อาจก่ อให้ เกิ ด ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ ที่ ท าง
www.scbam.com
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ้านวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของส้านักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส้านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส้าคัญ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท้าให้ผู้อื่นส้าคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ตราสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยง
ที่บริษัท ผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่ าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงิน
บาทอ่อน แต่ขายท้าก้าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท้าก้าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ย นจึงเป็น เครื่องมือส้าคัญ ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท้ าได้
ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการด้าเนินงาน
ของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น
ท้าให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
อื่นๆ
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนใน
ตราสารที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายต่้า ทั้งนี้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของ
ตราสาร ณ ขณะนั้นๆ
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงจากตราสารหนี้
ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดช้าระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้นั้นๆ ไม่สามารถน้าเงินต้น /ดอกเบี้ย
มาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบก้าหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่อง
พอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) คือ ความเสี่ยงจากราคาหลักทรัพย์ที่
อ้างอิงอยู่ มีราคาเคลื่อนไหวในทิ ศทางตรงกัน ข้ามกั บที่ คาดการณ์ ไว้ โดยอาจจะเกิดจาก อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลั กษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note Risk)
คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง อันเนื่องมาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ
และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ
ที่กองทุนลงทุน
 ความเสี่ ย งจากข้ อ จากั ด การน าเงิน ลงทุ น กลั บ ประเทศ (Repatriation risk) คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท้าให้
กองทุ น ไม่ ส ามารถน้ าเงิน ลงทุ น และผลตอบแทนกลั บ ประเทศได้ ค รบถ้ วนตามที่ ค าดไว้ ส่ งผลกระทบต่ อ การ
คาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
 เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ของการบริ ห ารจั ด การกองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ Global Population Trend เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
(“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหรือ
รับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น การสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ งแต่ไม่จ้ ากั ดเพี ย งพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด้าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความ
จ้าเป็ น จะต้องปฏิ บั ติตามกฎหมายของรัฐ ต่างประเทศ ไม่ว่าที่ เกิ ดขึ้ น แล้ วในขณะนี้ ห รือจะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต เช่ น
ด้าเนิน การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและด้าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
สัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การ
หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด้าเนินการอื่นใดเท่าที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปีของดัชนี MSCI AC World NETR USD Index

หมายเหตุ : (1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 – 29 กันยายน 2560
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต
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กองทุนเปดไทยพาณิชย

Global Population Trend
เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลคาโครงการ 5,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ําครัง้ แรก 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท

SCB Global Population Trend RMF
(SCBRMPOP)

ชวง IPO คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ยกเวนไมเรียกเก็บ
หลัง IPO คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ยกเวนไมเรียกเก็บ
ซื้อขายไดทุกวันทําการ
นโยบายการลงทุน
• กองทุน มีนโยบายลงทุ นตราสารทุน และ/หรือตราสารแห งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่ งหนี้ กึ่ง ทุ น และ/หรือเงินฝาก และ/หรื อหน วยลงทุ น ของกองทุ น
ในตางประเทศ เชน หนวย CIS หนวย property หนวย infra และ/หรือหนวยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน โดยจะลงทุนในตราสาร และ/หรือ
หลักทรัพยที่ไดรบั ประโยชนจากการเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Thematic) โดยพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตและความสามารถในการ
สรางรายไดของตราสาร และ/หรือหลักทรัพยดังกลาวเชน ในปจจุบันแนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Thematic) คือ
การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ (Growth of Ageing Population) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (The growth of middle class) และการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร (Population Growth) ดังนั้น กองทุนจะใหน้ําหนักการลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยที่มีความเกี่ยวของกับแนวคิดหลักดังกลาว อาทิ การ
ลงทุนที่มีความเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรมหลังเกษียณอายุของผูสูงวัย การลงทุนที่รองรับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
ชีวิตในกลุมชนชั้นกลาง และการลงทุนที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของประชากร เปนตน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสาร และ/หรือ
หลักทรัพยดงั กลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
• เงินลงทุนสวนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
• ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยขางตนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
• กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ทั้งนี้
เพื่อใหสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพิ่มขึ้น และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อบริหาร
ความเสี่ยง
• นอกจากนี้ อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่
สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
• ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตาม
ความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน
เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่ นทั้งจํานวน ผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวา
เงินลงทุนเริ่มแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.348 ลานลานบาท
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ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสารทุน (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองในการซื้อขายต่ํา ทั้งนี้ สภาพคลองดังกลาวเกิด
จากอุปสงคและอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี้ คือบริษัทผูออก
ตราสารหนี้นั้นๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดที่ตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอที่จะมาจายคืน เปนตน
บลจ.ไทยพาณิชย และธนาคารไทยพาณิชย มิไดประกันความเสี่ยงดังกลาวแตอยางใด
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพยที่อางอิงอยูมีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขามกับที่คาดการณ
ไว โดยอาจจะเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน อัตราดอกเบี้ย หรือปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสงผลใหราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
-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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในชวงเวลานั้น ๆ ดวย โดย
อัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา : ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
10. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามที่คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน
ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม
การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 มิไดเปนการ
แสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกัน
ราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม
ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วา ขาพเจารับทราบ กองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจา
สามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว
ขาพเจา ........................................................................................................................................................ รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย Global
Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวน ที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้ เปนอยางดีแลว
ลายมือชื่อสั่งซื้อหนวยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่ นทั้งจํานวน ผูลงทุน
วันที่............................................................................................
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวา หมายเหตุ : ผู ล งทุ น ไม ส ามารถนํ า หน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ไป
เงินลงทุนเริ่มแรกได
จําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน เลี้ยงชีพจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระ
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคูมือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใหเขาใจ
กอนตัดสินใจลงทุน

ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.348 ลานลานบาท

เอกสารประกอบการขาย 5

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค
1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยที่ลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด เปนตน
1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลที่เปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวน
เมื่อไถถอน ตางจากการฝากเงินที่ไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”
1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย
2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผูบ ริโภคมีสิทธิป ฏิ เสธการซื้อ ผลิต ภัณ ฑดา นหลัก ทรัพ ยค วบคู กั บ ผลิต ภัณ ฑข องธนาคารไทยพาณิ ชย หรือ ผูส นับ สนุน
การขาย และตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา
ซื้อผลิตภัณฑ
3. สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม
3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ.ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือ
ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาที่ไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดที่ SCBAM Call Center
0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ
4. สิทธิท่จี ะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่ นทั้งจํานวน ผูลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวา
เงินลงทุนเริ่มแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.348 ลานลานบาท

