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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning
China All Share (กองทุนหลัก) บริหารโดยบริษัทจัดการ
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีนโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่ง
มีการใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
โดยหลัก ทรัพ ย์ที่ ก องทุ น นำมาพิ จ ารณาจะเป็ น หลัก ทรัพ ย์ที่ จ ดทะเบี ย นซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฮ่อ งกง (H-Share) ตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ประเทศจีน ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีตลาดหลักทรัพย์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศจีนหรือฮ่องกง บริษัทจัดการอาจจะนำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพิจารณาด้วย
กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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 เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่าย
ของกองทุน โดยในเบื้องต้นกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) แต่กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม หรื 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) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www. scbam.com
กองทุ น มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น กองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ Machine Learning China All Share เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ล
ประกอบการเคลื่ อ นไหวตามกองทุ น หลั ก ส่ ว นกองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ Machine Learning China All Share (กองทุ น หลั ก )
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และถือครองจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ได้ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้
เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้
เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) กรณีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถ
ทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น
- ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่นได้
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- ในเบื้องต้นกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แต่
กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- 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
Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่ำ

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง
4

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
High Issuer Concentration Risk
≤ 10%
10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

ต่ำ
หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
High Sector Concentration Risk
≤ 20%
20-50%
50-80%
> 80%

สูง

ต่ำ
หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

สูง

High Country Concentration Risk
≤ 20%

20-50%

50-80%

> 80%

ต่ำ
สูง
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน (CHINA) และ ฮ่องกง (Hong Kong)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
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เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ
• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพบริษทั
จัดการอื่น

สูงสุดไม่เกิน
3.21
3.21

เก็บจริง
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

3.21

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

3.21

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

3.21*
(*ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุด
ก่อนวันทำรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน)
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้นไม่
เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ทำรายการโอนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

เก็บจริง 1.07% (ณ 30 มิถุนายน 2564)

รวมค่าใช้จ่าย

เก็บจริง 1.29% (ณ 30 มิถุนายน 2564)

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
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ผลการดำเนินงานในอดีต
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชี้วัด คือ
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100%
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

วันที่ 1 กันยายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

อายุโครงการ

ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ:
IPO:
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.
หลัง IPO:
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 12.00 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท
(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้)

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขาย:
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 12.00 น.
SCB EASY NET/SCB EASY APP ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
(โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5))

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทำการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ไพริชน์ นิตยานุภาพ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ศิวะ อังสุนทรสฤษดิ์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย สถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
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 - กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
ผลประโยชน์
จัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการ
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุน ที่เปิดให้มี การลงทุ น ในกองทุ นรวมภายใต้การ
บริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
ทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
- คุณ สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.scbam.com
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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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
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทัง้หมด
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
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 จัดการที่จะปฏิ บั ติการและดำเนิ นการต่างๆ เพื่ อให้เป็น ไปตามพั นธสัญ ญา หรือข้อตกลง หรือ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (กองทุนหลัก)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีนโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งมีการใช้เทคนิคทาง Machine
Learning ซึ่งเป็ น ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยบริษั ท จัด การ มาประกอบการคั ดเลือ ก
หลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนนำมาพิจารณาจะเป็นหลักทรัพย์ที่
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-Share) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
และเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่ว
โลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ มี ต ลาดหลั ก ทรัพ ย์ ใหม่ เกิ ด ขึ้น ในประเทศจี น หรือ ฮ่ อ งกง บริษั ท
จัดการอาจจะนำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวมา
พิจารณาด้วย

วันที่จดทะเบียน

24 ธันวาคม 2563

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง(Benchmark)

MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD)

บริษัทจัดการ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ทั้งนี้ หากกองทุน หลักมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษั ท จัดการเห็น ว่าไม่ มีนั ยสำคัญ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เปรียบเทียบกับ
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD)

หมายเหตุ: (1) ทีม่ า: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 16 สิงหาคม 2564
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต

13

กองทุนเปดไทยพาณิชย Machine
Learning China All Share เพื่อการ
เลี้ยงชีพ
SCB Machine Learning China All
มูลคาโครงการ 3,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ Share RMF
ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท
ยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุน
ซื้อขายไดทกุ วันทําการ

(SCBRMMLCA)

ผูลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือ
การลงทุนของกองทุน SSF/RMF กอนตัดสินใจลงทุน

นโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวย CIS เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ไดแก กองทุนเปดไทยพาณิชย Machine
Learning China All Share (กองทุนหลัก) บริหารโดยบริษัทจัดการ
กองทุน หลัก มีน โยบายลงทุน ในตราสารทุน ที่อ อกโดยบริษัท สัญ ชาติจีน โดยใชก ารวิเคราะหเ ชิง ปริม าณ (Quantitative
Analysis) ซึ่งมีการใชเทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือก
หลักทรัพยที่จะลงทุน โดยหลักทรัพยที่กองทุนนํามาพิจารณาจะเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ฮองกง (H-Share) ตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตาง
ๆ ทั่วโลกที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับประเทศจีน ซึ่งอาจรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย
ดังกลาว
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีตลาดหลักทรัพยใหมเกิดขึ้นในประเทศจีนหรือฮองกง บริษัทจัดการอาจจะนําหลักทรัพยที่จดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยดังกลาวมาพิจารณาดวย
ั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
 กองทุนมี net exposure ในหนวย CIS ดังกลาวโดยเฉลี่ยในรอบปบญ
และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพิ่มขึ้น และ/หรือลดคาใชจายของ
กองทุน โดยในเบื้องต นกองทุนจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่ งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกั นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) แตกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตซึ่งขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของผูจัดการกองทุน โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน
เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการที่ธนาคาร
ไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ
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) : 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 : ความเสี่ย งที่เ กิด จากวัน หยุด ทํา การของประเทศที่ก องทุน ลงทุน หรือ ประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และ
สงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
10. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามที่คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน
ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม
การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2564 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย
และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม
ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจา
สามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว
ขาพเจา ........................................................................................................................................................ รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย Machine
Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว
ลายมือชื่อสั่งซื้อหนวยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................
วันที่............................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและ
ผูสนับสนุนการขายทุกราย

เนื่ อ งจากกองทุ น ไม ไ ด ป อ งกั น ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย นทั้ ง จํ า นวน
ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือไดรับเงิน
คืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

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
wqa 0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ
4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและ
ผูสนับสนุนการขายทุกราย

เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน
ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือไดรับ
เงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

