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มูลคาโครงการ 3,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนข้ันตํ่าคร้ังแรก 550,000 บาท คร้ังถัดไป 1,000 บาท

 ชวง IPO คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทนุ รอยละ 1.00
 หลงั IPO คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทนุ รอยละ 1.50

ของมูลคาหนวยลงทุน (ไมรวม VAT)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ 
เพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย
SCB Global Multi Strategies 
for Accredited Investors 
(SCBGMT)

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: SCBGMTA)

นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน 
เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น และ/หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี 
net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
• นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) ทั้งน้ี เพ่ือให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพ่ิมขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
และตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด
• ทั้งน้ี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

14 - 20 ก.พ. 2560

เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได้
ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธรุกจิกอ่นทําการลงทุน

ท่ีมา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 2559
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.307 ลานลานบาท

การซ้ือขายหนวยลงทุน
• บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน โดยกําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคําสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วัน
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนวันทําการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
คําสั่งได้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนรวมนี้เหมาะสําหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูงเทานัน้ 

กองทุนรวมน้ีเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง
มากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป ซ่ึงตราสารดังกล่าว อาจไม่สามารถชําระคืนงินต้นและ
ดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด ดังน้ัน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีมีฐานะ
การเงินท่ีสามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้



ความเส่ียงท่ีสําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชยโกลบอลมัลติสตราทิจีส เพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย
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1. กองทุนรวมที่เสนอขายนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีการอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ที่ไม่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (unrated) ในสัดส่วนร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ("NAV") ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซ่ึงตราสาร
ดังกล่าวอาจไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจํานวนได้ และในการขายคนืหนว่ยลงทนุ 
ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้

3. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) :  ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องในการซ้ือขายต่ํา ทั้งนี้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิด
จากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :  ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี้ คือบริษัทผู้ออก
ตราสารหน้ีนั้นๆ ไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเม่ือถึงวันที่ครบกําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็น
ต้น บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้ประกันความเสี่ยงดังกล่าวแต่อย่างใด  

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) :  ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์
ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงส่งผลให้ราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

-ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง 

-ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) 

-ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) 

-ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกําหนด (Call Risk)

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง  การเงิน 
ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน

9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) : ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุล
เงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดย
อัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซ่ึงอาจมีผลทําให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไร
หรือขาดทุนจากการลงทุนได้

10. ความเส่ียงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : ความเส่ียงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย  ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล่าช้า  
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ

11. ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน

12. ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงิน
ลงทุนสูงได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

13. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการ
ทุกประการ โดยได้รับอนุมัติจากสํานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฏหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบด้วย
กฏหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ท่ีมา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 2559
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.307 ลานลานบาท

เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได้
ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธรุกจิกอ่นทําการลงทุน
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ลายมือช่ือส่ังซื้อหน่วยลงทุน....................................................................................................
ช่ือ-นามสกลุตัวบรรจง พร้อมประทับตราบรษิทั (หากม)ี....................................................................................................

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

ขา้พเจา้ ช่ือ.................................................................................................เลขประจาํตวัประชาชน/ทะเบยีนนติบิคุคลเลขท่ี.............................................................................................
ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจา้เป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

  ผู้มีเงินลงทุนสูง (โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนคร้ังแรกต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)
  ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยว่าด้วยการกําหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
  ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ข้าพเจ้ามีลักษณะดังน้ี ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว (โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ)

 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายลว่งหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป (ไม่นับรวมเงินฝาก)

 ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีลักษณะดังน้ี (โปรดเลอืก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
 มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่นับรวมมูลคา่อสังหาริมทรัพยท่ี์ใช้เป็นท่ีพักอาศัยประจํา หรือ
 มีรายไดต้อ่ปตีั้งแต่ 4 ล้านบาทข้ึนไป หรือ
 มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ตั้งแต่ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก)

ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย เมื่อวันท่ี 
31 มกราคม 2560 มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่า ข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือช้ีชวน ข้อมูลของกองทุน และเอกสารอ่ืนใดท่ีใช้ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทได้จัดทําขึ้น รวมท้ังข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํา
กว่าอันดับท่ีสามารถลงทุน (non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (“unrated”) รวมถึงความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว รวมถึงคาํเตือนและการเปิดเผยในเร่ืองต่างๆ (เช่น ความเส่ียงท่ีสําคัญของกองทุน เป็นต้น) เป็นอย่างดีแล้ว 
ท้ังนี้ หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และ/หรือคํารับรองของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อบริษัท
ทุกประการ

เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได้
ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธรุกจิกอ่นทําการลงทุน



1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยท่ีลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือชี้ชวน

สวนสรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหน้ี ท่ีมีรูปแบบตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด เปนตน

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวน
เมื่อไถถอน ตางจากการฝากเงินท่ีไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเส่ียง 
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือส่ือทางการตลาดท่ีบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย

2. สิทธิที่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซ้ือผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผูบริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซ้ือผลิตภัณฑดานหลักทรัพยควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย และตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซ้ือหรือไมซ้ือผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซ่ึงแยกออกจากสัญญา

ซ้ือผลิตภัณฑ

3. สิทธิที่จะรองเรียนเพ่ือความเปนธรรม
3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ.ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือ

ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาท่ีไดรับเร่ืองรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดท่ี SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑท่ีดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูบริโภค

เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ผู้ลงทุน
อาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได้
ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธรุกจิกอ่นทําการลงทุน

ท่ีมา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 2559
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1.307 ลานลานบาท


