
SCBGMTแบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และ
ผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) 
ในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ ให้ผลตอบแทน
อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทนุ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGMT) มีนโยบาย
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ 
กองทุน Man AHL TargetRisk ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ 
และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย Man Asset Management (Ireland) Limited มี
นโยบายลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (financial derivative instruments) เป็นหลัก ทั้งที่ซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (OTC)  ร ว ม ถึ ง ล ง ทุ น ใ น สั ญญา
แลกเปลี่ยนที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity index swaps) โดยกองทุน SCBGMT 
มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. กองทุน Man AHL TargetRisk มีผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ที่อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน
(spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการ
เคลื่อนไหวของราคา commodity-linked derivatives ซึ่งอาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของ
ราคาดัชนี commodities ที่ท่านเห็นในแต่ละวัน เป็นต้น

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้า
ได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุน SCBGMT รวมถึงความเสี่ยง และค าเตือนในการลงทุนซึ่ง
ปรากฎอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอม
ที่จะผูกพันตนเองตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ



SCBGMTแบบลงนามรับทราบความเสี่ยง
ข้าพเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้มคีณุสมบตั ิดังนี้

ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น) 

❑ ผู้มีเงินลงทุนสูง (โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)

❑ ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุน นิติบุคคล
ร่วมลงทุน หรือกิจการเงินร่วมลงทุน เป็นต้น

❑ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (โปรดเลือก)

❑ 1. ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ดังนี้ 

(โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 

ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุน
ของนิติบุคคลนั้นและคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจ างวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

ความรูห้รอืประสบการณ ์(มีลักษณะใดลกัษณะหนึง่ ดังนี้) ฐานะการเงนิ (มีลักษณะใดลกัษณะหนึง่ ดังนี้)

o มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจ า
และต่อเนื่อง เช่น 

มีประสบการณ์ในการท าธุรกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น

“สินทรัพย์เสี ่ยง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที ่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน
(1)ความผันผวนทางราคา (2)ความเสี ่ยงด้านเครดิต
(3)ความซับซ้อนหรือมี leverage

o มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท หรือ

o มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ใน
กรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

o มีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารการเงินและการ
ลงทุน เช่น 
เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ด ารงต าแหน่งงานที่ต้อง
อาศัยความรู้เกี ่ยวกับการวิเคราะห์หรือการท าธุรกรรมใน
สินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น 
วาณิชธนากร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ เป็นต้น

o มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น 
การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการ
ลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่าง
กับลักษณะของหลักทรัพย์ที ่ถือครองอยู่อย่างมีนัยส าคัญ 
เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน เป็นต้น

o เป็นผู้แนะน าการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

o ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้

o Chartered Financial Analyst (CFA) 
o Certified Investment and Securities Analyst 

(CISA)
o Chartered Alternative Investment Analyst 

(CAIA)
o Certified Financial Planner (CFP)
o หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด
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❑ 2. ข้าพเจ้าเป็นบคุคลธรรมดา (นับรวมคูส่มรส) ทีม่ทีั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงนิ

ดังนี้ (โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

ความรูห้รอืประสบการณ ์(มีลักษณะใดลกัษณะหนึง่ ดังนี้) ฐานะการเงนิ (มีลักษณะใดลกัษณะหนึง่ ดังนี้)

o มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี ่ยงเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง เช่น 
มีประสบการณ์ในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น

“สินทรัพย์เสี ่ยง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที ่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน 
(1) ความผันผวนทางราคา (2) ความเสี ่ยงด้านเครดิต 
(3) ความซับซ้อนหรือมี leverage

o มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ส ิ น ท ร ั พ ย ์ ด ั ง ก ล ่ า ว ไ ม ่ น ั บ ร ว ม ม ู ล ค ่ า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจ าของ
บุคคลนั้น หรือ

o มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือ

o มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ใน
กรณีท ี ่น ับรวมเง ินฝากแล ้วม ี เง ินลงท ุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

o มีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารการเงินและการ
ลงทุน เช่น 
เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ด ารงต าแหน่งงาน
ที ่ต้องอาศัยความรู ้เกี ่ยวกับการวิเคราะห์หรือการท า
ธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการ
ปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนากร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

o มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ 
เช่น การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่
จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดงักล่าวจะต้องมีลักษณะไม่
แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมี
นัยส าคัญ เช่น ความเสี ่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง 
มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น

o เป็นผู้แนะน าการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

o ได้รับวุฒิบัตรหลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึ่ง ดังนี้

o Chartered Financial Analyst (CFA) 

o Certified Investment and Securities 
Analyst (CISA)

o Chartered Alternative Investment Analyst 
(CAIA)

o Certified Financial Planner (CFP)

o หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด

ลายมือชือ่ผู้ลงทนุ ................................................................................. 
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