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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น
ที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็น Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างในธีมการลงทุนที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดำเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ในรูป แบบใหม่ การอุ ป โภคบริโภคที่ ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การ
ประยุกต์ใช้ซึ่งเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บั ญ ชี ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ทั้ ง นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่เกิน ร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อกองทุน : Julius Baer Equity Next Generation
Investment focus: กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างที่มีการแข่งขันต่ำ เลือกลงทุนในบริษัทที่
เป็น ผู้น ำในแต่ละธีมการลงทุน โดยมีวัตถุป ระสงค์ห ลัก คือการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว ตามธีมการลงทุน ที่
เปลี่ยนแปลงไปของโลก (Megatrends)
กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
และหลักทรัพ ย์ ของบริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพ ย์ หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของ
กองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้าน
การจัดการลงทุน เป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
การบริการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นหลักคือธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ Julius Baer Group Ltd. (บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรื อ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- กองทุ นรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมู ลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงิน ปันผล ชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม ปัจจุบันเปิดให้บริการชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
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Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)
ต่ำ
<5%

5-10%

สูง
10-15%

15-25%

>25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ
≤ 10%
10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่ำ
สูง
≤ 20%
20-50%
50-80%
> 80%
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Health Care และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่ำ
≤ 20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
สูง
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียน
จึงยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินที่ลงทุน
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.33705)
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
-

กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของ
กองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่
กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น
(Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน
3.21
3.21

เก็บจริง
1.605
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

3.21
3.21
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

1.605
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
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- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท
กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. MSCI ACWI Net Total Return USD Index : 100%
หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
(ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน
20%)
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

วันที่ 19 มกราคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ:
IPO:
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.
หลัง IPO;
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท
วันทำการขาย:
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
(โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5))
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทำการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร
น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์
น.ส ปาลิดา เครือโสภณ
นาย วิศรุต เสกสรรพานิช
น.ส. นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย

วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
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รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง  กองทุนมอบหมายให้ บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด (บริษัท
ผลประโยชน์
ร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับ จูเลียส แบร์ กรุ๊ป แอลทีดี)
เป็ น ผู้ รั บ มอบหมายงานด้ า นการจั ด การลงทุ น ของกองทุ น ดั ง นั้ น กองทุ น จึ ง มี
ค่าธรรมเนียมการว่าจ้างการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน บริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัดซึ่งรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนอาจลงทุนในกองทุน Julius Baer Equity Next Generation หรือกองทุนรวม
อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ Bank Julius Bär & Co. AG (เป็นบริษัทในเครือของ
จูเลียส แบร์ กรุ๊ป แอลทีดีซึ่งรับทำหน้าที่เป็น Investment manager ให้แก่กองทุนนี้)
โดยการลงทุนดังกล่าวอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนได้ เนื่องจาก
กองทุน Julius Baer Equity Next Generation เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท
จัด การ และไม่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารจั ด การลงทุ น ในกองทุ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารบริห ารของ
บริษัทจัดการเดียวกันที่จะสามารถลดค่าธรรมเนียมได้
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์จากความเกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างดีที่สุด เพื่อปกป้องและ
รัก ษาประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
ก.ล.ต.
 กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมซึ่งอยู่ ภ ายใต้การบริห ารของ
บริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัท
จั ด การจะจั ด ให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ อ งกั น ธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
คุณ สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.scbam.com
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
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 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ ย งจากการกระจุ ก ตั ว ลงทุ น ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุ น ลงทุ น ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ข้อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมือง
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สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิท ธิแก่บ ริษั ท จัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่ อให้เป็น ไปตามพั นธสัญ ญา หรือข้ อตกลง หรือ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
สรุปสาระสำคัญของกองทุน Julius Baer Equity Next Generation
Investment focus
กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการเติบ โตเชิงโครงสร้างที่มีการแข่งขันต่ำ
เลือกลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละธีมการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้าง
ผลตอบแทนที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในระยะยาว ตามธี ม การลงทุ น ที่ เปลี่ ย นแปลงไปของโลก
(Megatrends)
วันจัดตั้งกองทุน
23 กุมภาพันธ์ 2561
ประเทศที่จดทะเบียน
ประเทศลักเซมเบิร์ก
อายุกองทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ
สกุลเงิน
USD
ISIN
LU1649333264
Bloomberg Ticker
JBENGCU LX
Benchmark
MSCI AC World ND
Investment manager
Bank Julius Bär & Co. AG
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
Total Expense Ratio
เก็บจริง 0.94% (ณ 30 มิถุนายน 2564)
Management fee
เก็บจริง 0.80%
เว็บไซต์ (website)
https://funds.gam.com/en/plf/Funds/LU1649333264
ผลการดำเนินงานของกองทุน

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คุณสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ https://funds.gam.com/en/plf/Funds/LU1649333264
11

มูลคาโครงการ 3,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท
ซื้อขายไดทุกวันทําการ

กองทุนเปดไทยพาณิชย
Global Megatrends
SCB Global Megatrends
(SCBMEGA)

ชนิดสะสมมูลคา (SCBMEGA(A))
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน รอยละ 1.605 ของมูลคาหนวยลงทุน
(รวม VAT)

นโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ เชน หนวย CIS หนวยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน ที่
มุงเนนลงทุนในตราสารทุนที่เปน Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสรางในธีมการลงทุนที่สําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิ ตของมนุ ษยในรูปแบบใหม การอุปโภคบริโภคที่ ใหความสํ าคั ญตอผลกระทบที่อาจมี ต อสิ่ งแวดลอม รวมถึ งการประยุกต ใช ซึ่ ง
เทคโนโลยีดานดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เปนตน ซึ่งจะสงผลใหกองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศอยางนอย 2 กองทุน
โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีลักษณะดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)
และ/หรือการบริหารความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ
 นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) และ
หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อ
โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการที่ธนาคาร
ไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย
คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ก อ น
ตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย Global Megatrends
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสม
และภายในระยะเวลาอันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี้ คือบริษัทผูออก
ตราสารหนี้นั้น ๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดที่ตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอที่จะมาจายคืน เปน
ตน บลจ.ไทยพาณิชย และธนาคารไทยพาณิชย มิไดประกันความเสี่ยงดังกลาวแตอยางใด
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพยที่อางอิงอยูม ีราคาเคลือ่ นไหวในทิศทางตรงกันขามกับที่คาดการณ
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
อัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึน้ หรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนได
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา : ความเสี่ย งที่เ กิด จากวัน หยุด ทํา การของประเทศที่กองทุน ลงทุน หรือ ประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรบั ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
10. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามที่คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน
ในกรณีที่ผูลงทุนไดรบั การจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบั อนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม
การทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัตใิ หจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย Global Megatrends เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของ
กองทุนรวม
ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจา
สามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว
ขาพเจา ....................................................................................................................................................... รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย Global
Megatrends ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว
ลายมือชื่อสั่งซื้อหนวยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................
วันที่............................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน
ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและ
เงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ผูสนับสนุนการขายทุกราย
คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ก อ น
ตัดสินใจลงทุน

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 ผู บ ริโ ภคมี สิ ทธิ ป ฏิเ สธการซื้อ ผลิต ภั ณฑ ด านหลัก ทรัพ ย ค วบคู กับ ผลิต ภั ณฑ ข องธนาคารไทยพาณิช ย หรื อผู ส นับ สนุ น
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
wqa 0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ
4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน
ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย
คําเตือน: ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ก อ น
ตัดสินใจลงทุน

