
กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์เอ็นแฮนซท์ รเีทริน์ 1YA 
หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย (SCBER1YA)

SCB Enhanced Return 1YA 
Not for Retail Investors

ระยะเวลา IPO :  1-17 กนัยายน 2564

Complex Fund

เนือ่งจากกองทุนไมไ่ดป้้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นท ัง้จ านวน 
ผูล้งทนุอาจขาดทุน หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืไดร้บัเงนิคนืต า่กวา่เงนิลงทุนเร ิม่แรกได ้

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่ง 
รวมถงึควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบธุรกจิกอ่นตดัสนิใจลงทุน 

ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทุนในชว่งเวลา 1 ปีได้ ดงัน ัน้หากมปีจัจยัลบทีส่ง่ผล

กระทบตอ่การลงทุนดงักลา่วผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก
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ระดบั 5 – กองทนุรวมผสม (Complex Product)

นโยบาย
การลงทนุ

ระดบัความเสีย่ง

การซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ

เวลาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้เดยีวในชว่ง IPO เริม่ตัง้แตเ่วลาเปิดท า
การ – 15.30 น. (สัง่ซือ้ทางอนิเตอรเ์น็ต ตัง้แตเ่วลาเริม่ใหบ้รกิาร – 16.00น.)

ระยะเวลารบัเงนิคา่ขายคนื รับซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัเิมือ่ส ิน้สดุโครงการ

การค านวณ NAV ค านวณ T / ประกาศ T+1

❖ กองทนุมนีโยบายการลงทนุในตราสารหนี ้เงนิฝาก ตราสารทางการเงนิทีเ่สนอขายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ โดยอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี้หรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอันดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้(Investment grade) ประมาณไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 96.50 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทนุในสว่นนีเ้ตบิโตครอบคลมุเงนิลงทนุทีร่อ้ยละ 97 

❖ กองทนุจะแบง่เงนิลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 3.50 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้ เชน่ สญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) หรอือืน่ๆ ทีม่กีารจา่ยผลตอบแทนอา้งองิกับอัตรา
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุของกองทนุหรอืดชันี

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนของกองทนุ

ขอ้มลูส าคญัของกองทนุ SCBER1YA

ความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น

❖ สว่นการลงทนุประมาณรอ้ยละ 96.5 ในตราสารหนีแ้ละเงนิฝากตา่งประเทศ กองทนุจะเขา้ท า
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จาก
อตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน

❖ สว่นการลงทนุประมาณรอ้ยละ 3.5 ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เงนิลงทนุทีจ่ะไดรั้บจะป้องกันความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นบางสว่น

มลูคา่จดทะเบยีน 1,400 ลา้นบาท
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ท าไม SCBER1YA ถงึนา่สนใจ

❖ กองทนุชว่ยลดความเสีย่งจากการขาดทนุเงนิตน้ โดยคาดวา่จะคุม้ครอง     
เงนิตน้อยา่งนอ้ย 97%* หรอืมโีอกาสขาดทนุไมเ่กนิ 3% โดยน าไปลงทนุใน
ตราสารทีม่คีณุภาพ ทัง้ตราสารหนีแ้ละเงนิฝากของผูอ้อกตราสารทีไ่ดรั้บการ
จัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดบั Investment grade ขึน้ไป

❖ มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนตามตลาดหุน้จนี A-Share 50 ตวั ในกรอบที่
ก าหนด หรอืไดรั้บผลตอบแทนขัน้ต า่ทีใ่กลเ้คยีงอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก

❖ มอีายกุองทนุประมาณ 1 ปี ชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง

❖ ประเทศจนีมแีนวโนม้ขยายตวัไดด้ใีนระยะยาว 
• คาดการณ์ตวัเลขเศรษฐกจิจนีขยายตวัอยูท่ีร่ะดบั 5-8% ในปีนีแ้ละปีหนา้  
• ปัจจัยพืน้ฐานของเศรษฐกจิจนียังคงมเีสถยีรภาพ PBOC คงอตัราดอกเบีย้
นโยบายตอ่เนือ่ง และสง่เสรมิเศรษฐกจิหลายดา้น

• ประเทศจนีควบคมุการระบาดของไวรัส Covid-19 ไดด้ ี
• มคีวามเสีย่งดา้นการคา้ระหวา่งจนีและสหรัฐฯ และ Regulatory Risk ทีจ่ะ
กดดนัตลาดหุน้จนีในระยะตอ่ไป 

* กองทนุยังคงมคีวามเสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิตน้คนืเต็มจ านวนได ้
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กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์เอ็นแฮนซท์ รเีทริน์ 1YA (SCBER1YA)

❖ กองทนุชว่ยลดความเสีย่งจากการขาดทนุเงนิตน้ คาดวา่จะป้องกนัเงนิตน้ที ่97%* โดยกระจายการลงทนุไปใน
เงนิฝากและตราสารหนีค้ณุภาพดทีีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารระดบั Investment grade ขึน้ไป

❖ พรอ้มกบัโอกาสสรา้งผลตอบแทนในตลาดหุน้จนี A-Share จากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกบั
CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK)

* กองทนุยังคงมคีวามเสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิตน้คนืเต็มจ านวนได ้

เงนิตน้ เงนิฝาก
ตราสารหนี้

ตราสารทีล่งทนุ เมือ่ครบก าหนดอายกุองทนุวนัลงทนุเร ิม่ตน้

สญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้

ผลตอบแทน (%)

0% 20%

0.25%

Max 6.00%

-3%
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ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก เมือ่ครบก าหนดอายจุะไดร้บัเงนิลงทนุคนืพรอ้มดอกเบีย้ 

ซึง่มมีลูคา่ประมาณ 97% ของเงนิตน้ เป็นสว่นชว่ยจ ากดัความเสีย่งตอ่การขาดทนุเงนิตน้*

สว่นที ่1:

ตวัอยา่ง
พอรต์การลงทนุ
สว่นตราสารหนี ้
และเงนิฝาก**

* กองทนุยังคงมคีวามเสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อก
ตราสาร/เงนิฝาก ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บเงนิตน้คนืเต็มจ านวนได ้
** พอรต์การลงทนุทีแ่สดงเป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ พอรต์ลงทนุจรงิอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ

เงนิตน้
เงนิฝาก
ตราสารหนี้97.5%

❖ น าเงนิลงทนุประมาณ 97.5%** ของทรัพยส์นิกองทนุ ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝากทัง้
ในและตา่งประเทศ เมือ่ครบก าหนดอายกุองทนุจะไดรั้บเงนิลงทนุคนืพรอ้มผลตอบแทน/
ดอกเบีย้ โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทนุในสว่นนีเ้ตบิโตครอบคลมุเงนิลงทนุทีร่อ้ยละ 97*
การลงทนุสว่นนีม้คีวามผันผวนต ่า

❖ เลอืกลงทนุในตราสารคณุภาพด ีทัง้ตราสารหนีแ้ละเงนิฝากของผูอ้อกตราสารทีไ่ดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับ Investment grade ขึน้ไป เพือ่ลดความเสีย่งการผดิช าระหนี ้
(default risk)

สญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้

ตวัอยา่งพอรต์การลงทนุสว่นตราสารหนี ้และเงนิฝาก**
อนัดบัความนา่เชือ่ถอืระยะ
ยาวของผูอ้อกตราสาร 

(FITCH International)

สดัสว่นการ
ลงทนุ

ผลตอบแทน
จากตราสารตอ่
ปี (THB)

ประมาณการ
การไดร้บัเงนิลงทนุ 
+ ผลตอบแทน
ณ วนัครบอายุ

เงนิฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์
A

(FITCH International)
19.30% 1.00% 19.49%

หุน้กู ้บมจ.ทรู คอรป์อเรชัน่ - ไทย BBB+ (TRIS) 15.00% 1.75% 15.26%

เงนิฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์
A

(FITCH International)
5.30% 0.50% 5.32%

ตราสารหนีท้ีม่หีลกัประกนัเป็นเงนิฝากอสิลาม ธ. Qatar Islamic Bank 
(QIB) - กาตาร์

A
(FITCH International)

19.30% 0.65% 19.42%

เงนิฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์
A+

(FITCH International)
19.30% 0.60% 19.41%

เงนิฝาก ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - กาตาร์
A

(FITCH International)
19.30% 0.60% 19.41%

รวม (เฉพาะตราสารหนี)้ 97.50% 0.83% 98.31%

หักคา่ใชจ้า่ย (โดยประมาณ) -1.31%

เงนิตน้+ผลตอบแทนโดยประมาณ ลงทนุประมาณ 1 ปี 97.00%
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สว่นที ่2: 

ผลตอบแทน (%)

0% 20%

0.25%

Max 6.00%

รายละเอยีดการจา่ยเงนิลงทนุและผลตอบแทน
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

ดัชนอีา้งองิของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Underlying)

CSOP FTSE China A50 ETF 

(2822 HK)

สว่นที ่1
Underlying < 0%

สว่นที ่2
Underlying ≥ 0%

กรอบสงูสดุของดชันอีา้งองิ
(Trigger Price)

- 120%

Participation Rate (ตัวคณูรว่ม) 100% 30%

ผลตอบแทนสงูสดุทีเ่ป็นไปได*้* 0.00% 6.00%

ผลตอบแทนต ่าสดุทีเ่ป็นไปได ้ -3.00% 0%

Rebate (ผลตอบแทนชดเชย)** - 0.25%

1
3 4

ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่งิกบัผลตอบแทนของ CSOP FTSE China A50 ETF 
(2822 HK) ทีม่ลีกัษณะการจา่ยผลตอบแทนแบบ Sharkfin*

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
/ คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

-3%

2

ระดบัราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ เงนิลงทนุและผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

1. สนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วนัพจิารณา ˂ รอ้ยละ 97 % ไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

2. 97% ≤ สนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วนัพจิารณา ˂ 100% ไดรั้บเงนิลงทนุตามจรงิจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่-3% ถงึ 0% 
(ม ีParticipation Rate = 100%)

3. 100% ≤ สนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วนัพจิารณา ≤ 120% ไดรั้บผลตอบแทน =  Participation Rate (30%) * การเปลีย่นแปลงของระดับ
สนิทรัพยอ์า้งองิ (มผีลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น)

4.  สนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วนัใดวนัหนึง่ > 120% ไดรั้บผลตอบแทนชดเชย (Rebate) = 0.25%
(มผีลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น)

** มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
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เงนิลงทนุและผลตอบแทนรวมคาดการณ์* (สว่นที ่1 + สว่นที ่2)
กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เอ็นแฮนซท์ รเีทริน์ 1YA

การจา่ยเงนิลงทนุและผลตอบแทนรวมของกองทนุ

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2

ดชันอีา้งองิ ณ วนั
พจิารณา < 97% ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ

ไดร้บัเงนิลงทนุคนืรอ้ย
ละ 97 (มโีอกาสขาดทนุ
สงูสดุทีร่อ้ยละ 3) (ไมม่ ี
ผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลีย่น)

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา ≥ ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 20%

ไดร้บัเงนิลงทนุคนื 100% (ไมม่ ี
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น) 

และไดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาฯ
เทา่กบั 30% ของผลตอบแทน ETF 
(มโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนระหวา่ง 
0-6%) (มผีลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่น)

กรณีที ่3

ดชันอีา้งองิ ณ วนัใดวนันงึ >
20%

ไดร้บัเงนิลงทนุคนื 100% (ไมม่ ี
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น)

และไดร้บัผลตอบแทนชดเชย
(Rebate) ที่ 0.25% (มี

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น)

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ /
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

ผลตอบแทน (%)

0% 20%

0.25%

6.00%

กรณีที่ 1 กรณีที ่4

-3%

กรณีที ่3

กรณีที่ 4

ดชันอีา้งองิ ณ วนั
พจิารณา ≥ 97% แต ่˂

100%

ไดร้บัเงนิลงทนุคนืรอ้ยละ 
97 – 100 (มโีอกาส
ขาดทนุตามจรงิทีร่อ้ยละ  
-3 ถงึ 0) (ไมม่ผีลกระทบ
จากอตัราแลกเปลีย่น)

กรณีที่ 2



Department Topic Date (Tahoma 10pt)88 Complex Fund

สมมตุฐิาน

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBER1YA*

การจา่ยเงนิลงทนุของกองทนุ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของคา่เงนิ

เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท และมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB

ราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ ณ วนัพจิารณา ˂ 97% HKD/THB ณ วนัทีเ่ริม่ตน้สญัญา HKD/THB ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ

กรณีที ่คา่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 3.6 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 4.4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณี 1

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ /
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

100

90

ระดับราคาสนิคา้
อา้งองิ ณ วัน
พจิารณา = 90

120

กรณีคา่เงนิบาทไมเ่ปลีย่นแปลง กรณีคา่เงนิบาทออ่นคา่กรณีคา่เงนิบาทแข็งคา่

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
4/4 = 1.00

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(90/100) -1 = -0.10

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ = 0

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้= 970,000+0

= 970,000 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

3.6/4 = 0.90

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(90/100) -1 = -0.10

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ = 0

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้= 970,000+0

= 970,000 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

4.4/4 = 1.10

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(90/100) -1 = -0.10

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้= 0

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้= 970,000+0

= 970,000 บาท



Department Topic Date (Tahoma 10pt)99 Complex Fund

สมมตุฐิาน

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBER1YA*

การจา่ยเงนิลงทนุของกองทนุ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของคา่เงนิ

เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท และมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB

97% ≤ ราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ ณ วนัพจิารณา ˂ 100% HKD/THB ณ วนัทีเ่ริม่ตน้สญัญา HKD/THB ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ

กรณีที ่คา่เงนิบาทแข็งคา่ข ึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 3.6 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 4.4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณี 2

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ /
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

ระดับราคาสนิคา้
อา้งองิ ณ วัน
พจิารณา = 99

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

100

99

120

กรณีคา่เงนิบาทไมเ่ปลีย่นแปลง กรณีคา่เงนิบาทออ่นคา่กรณีคา่เงนิบาทแข็งคา่

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
4/4 = 1.00

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(99/100) -1 = -0.01

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
= 100% x (99-97/100) x 1,000,000 
= 20,000

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ = 970,000+20,000

= 990,000 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

3.6/4 = 0.90

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(99/100) -1 = -0.01

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
= 100% x (99-97/100) x 1,000,000 
= 20,000

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ = 970,000+20,000

= 990,000 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

4.4/4 = 1.10

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(99/100) -1 = -0.01

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
= 100% x (99-97/100) x 1,000,000 
= 20,000

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ = 970,000+20,000

= 990,000 บาท



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1010 Complex Fund

สมมตุฐิาน

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBER1YA*

การจา่ยเงนิลงทนุและผลตอบแทนของ
กองทนุ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ
คา่เงนิ

เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท และมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB

อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการทีส่นิทรพัยอ์า้งองิมผีลตอบแทนอยู่
ระหวา่ง  0-20%

ระดับดัชนี
อา้งองิ

วันพจิารณา

120

100

120

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา
≥ ดชันอีา้งองิในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 20%

HKD/THB ณ วนัทีเ่ริม่ตน้สญัญา HKD/THB ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ

กรณีที ่คา่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 3.6 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 4.4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณี 3

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ /
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

ระดับราคาสนิคา้
อา้งองิ ณ วัน
พจิารณา = 120

กรณีคา่เงนิบาทไมเ่ปลีย่นแปลง กรณีคา่เงนิบาทออ่นคา่กรณีคา่เงนิบาทแข็งคา่

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
4/4 = 1.00

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(120/100) -1 = 0.20

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
= 30% x (120/100 - 1) x 1,000,000 
= 60,000

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ = 970,000+ 30,000 + 
60,000 

= 1,060,000 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

3.6/4 = 0.90

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(120/100) -1 = 0.20

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ =
(30% x 0.20) x 0.90 x 1,000,000  = 
54,000 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ 
= 970,000+30,000+54,000 

= 1,054,000 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

4.4/4 = 1.10

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ

(120/100) -1 = 0.20

เงนิลงทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
= (30% x 0.20) x 1.10 x 1,000,000
= 66,000 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้
= 970,000+30,000+66,000 

= 1,066,000 บาท



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1111 Complex Fund

สมมตุฐิาน

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBER1YA*

การจา่ยเงนิลงทนุและผลตอบแทนชดเชย 
(Rebate) ของกองทนุ ในกรณีทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงของคา่เงนิ

เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท และมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB

อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนชดเชย (Rebate) ทีล่กูคา้จะไดร้บั

ดชันอีา้งองิ ณ วนัใดวนัหนึง่ >  20% HKD/THB ณ วนัทีเ่ริม่ตน้สญัญา HKD/THB ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ

กรณีที ่คา่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 3.6 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 4.4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

Triggered

120

100

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ /
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

กรณี 4
ระดับราคาสนิคา้
อา้งองิ ณ วันพจิารณา 
= 130

130

กรณีคา่เงนิบาทไมเ่ปลีย่นแปลง กรณีคา่เงนิบาทออ่นคา่กรณีคา่เงนิบาทแข็งคา่

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
4/4 = 1.00

ผลตอบแทนชดเชย

0.25%

ผลตอบแทนชดเชย =
0.25% x 1.00 x 1,000,000  

= 2,500 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย 
= 970,000+30,000+2,500 

= 1,002,500 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
3.6/4 = 0.90

ผลตอบแทนชดเชย

0.25%

ผลตอบแทนชดเชย =
0.25% x 0.90 x 1,000,000  

= 2,250 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย = 
970,000+30,000+2,250 

= 1,002,250 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

4.4/4 = 1.10

ผลตอบแทนชดเชย

0.25%

ผลตอบแทนชดเชย
= 0.25% x 1.1 x 1,000,000  

= 2,750 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย = 
970,000+30,000+2,750 

= 1,002,750 บาท



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1212 Complex Fund

สมมตุฐิาน

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBER1YA*

เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท และมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB

อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนชดเชย (Rebate) ทีล่กูคา้จะไดร้บั

ดชันอีา้งองิ ณ วนัใดวนัหนึง่ >  20% HKD/THB ณ วนัทีเ่ริม่ตน้สญัญา HKD/THB ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ

กรณีที ่คา่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 3.6 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 4.4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

Triggered

120

100

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ /
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

กรณี 5

80

ระดับราคาสนิคา้
อา้งองิ ณ วันพจิารณา 
= 80

การจา่ยเงนิลงทนุและผลตอบแทนชดเชย 
(Rebate)ของกองทนุ ในกรณีทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงของคา่เงนิ

กรณีคา่เงนิบาทไมเ่ปลีย่นแปลง กรณีคา่เงนิบาทออ่นคา่กรณีคา่เงนิบาทแข็งคา่

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
4/4 = 1.00

ผลตอบแทนชดเชย

0.25%

ผลตอบแทนชดเชย

= 0.25% x 1.00 x 1,000,000  

= 2,500 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย 

= 970,000+30,000+2,500 

= 1,002,500 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
3.6/4 = 0.90

ผลตอบแทนชดเชย

0.25%

ผลตอบแทนชดเชย 

= 0.25% x 0.90 x 1,000,000  

= 2,250 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย  

= 970,000+30,000+2,250 

= 1,002,250 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

4.4/4 = 1.10

ผลตอบแทนชดเชย

0.25%

ผลตอบแทนชดเชย

= 0.25% x 1.1 x 1,000,000  

= 2,750 บาท

เงนิลงทนุ 97%+ เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย

= 970,000+30,000+2,750 

= 1,002,750 บาท
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สมมตุฐิาน

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBER1YA*

เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท และมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB

อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนชดเชย (Rebate) ทีล่กูคา้จะไดร้บั

ดชันอีา้งองิ ณ วนัใดวนัหนึง่ >  20% HKD/THB ณ วนัทีเ่ริม่ตน้สญัญา HKD/THB ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ

กรณีที ่คา่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 3.6 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิ HKD 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์ 4.4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

Triggered

120

100

* ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ขึน้อยูก่บัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ /
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได้

กรณี 6

98

ระดับราคาสนิคา้
อา้งองิ ณ วันพจิารณา 
= 98

การจา่ยเงนิลงทนุและผลตอบแทนชดเชย 
(Rebate)ของกองทนุ ในกรณีทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงของคา่เงนิ

กรณีคา่เงนิบาทไมเ่ปลีย่นแปลง กรณีคา่เงนิบาทออ่นคา่กรณีคา่เงนิบาทแข็งคา่

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
4/4 = 1.00

ผลตอบแทนชดเชย
0.25%

ผลตอบแทนชดเชย 
= 0.25% x 1.00 x 1,000,000  
= 2,500 บาท

เงนิลงทนุ 97% + เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้  + ผลตอบแทนชดเชย
= 970,000+30,000+2,500 

= 1,002,500 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
3.6/4 = 0.90

ผลตอบแทนชดเชย
0.25%

ผลตอบแทนชดเชย 
= 0.25% x 0.90 x 1,000,000  
= 2,250 บาท

เงนิลงทนุ 97% + เงนิลงทนุสว่นสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย
= 970,000+30,000+2,250

= 1,002,250 บาท

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
4.4/4 = 1.10

ผลตอบแทนชดเชย
0.25%

ผลตอบแทนชดเชย 
= 0.25% x 1.1 x 1,000,000  
= 2,750 บาท

เงนิลงทนุ 97% + เงนิลงทุนุสว่นสญัญา
ซือ้ลว่งหนา้ + ผลตอบแทนชดเชย
= 970,000+30,000+2,750 

= 1,002,750 บาท
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ความเสีย่งหลกัของกองทนุ SCBER1YA

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 22.50

รวม 97.5

ตวัอยา่ง

ดอกเบีย้
0.83%

ไมม่กีารผดิช าระหนี้

ตราสาร สดัสว่นการ
ลงทนุ (%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 22.50

รวม 98.31

ผดิช าระหนี้

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 22.50

รวม 97.50

จา่ยดอกเบีย้ประมาณ
0.68%

ตราสาร สดัสว่นการ
ลงทนุ (%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 22.50

รวม 75.62

- ดอกเบีย้ทีล่ดลงของ
ตราสารทีผ่ดิช าระหนี้

Bond 4 ผดิช าระหนี้

เงนิลงทนุสว่นที ่1: ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก

ความเสีย่งผดิช าระหนี ้(Default risk) 
ของผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก

ผลกระทบตอ่
การลงทนุ

• เงนิลงทนุบางสว่น ในสว่นปกป้อง
เงนิตน้ทีร่อ้ยละ 97 จะสญูเสยีมลูคา่

• กองทนุอาจคนืเงนิตน้ใหผู้ล้งทุนได ้
ไมค่รบเต็มจ านวน

ความเสีย่ง

วนัเร ิม่ตน้ลงทนุ วนัครบก าหนด วนัเร ิม่ตน้ลงทนุ วนัครบก าหนด
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สรปุลกัษณะส าคญัและการจา่ยเงนิกองทนุ SCBER1YA

• กองทนุชว่ยลดความเสีย่งจากการขาดทนุเงนิตน้ โดยชว่ยคุม้ครองเงนิ
ตน้บางสว่นอยา่งนอ้ยทีร่อ้ยละ 97* (Protection 97%) เพือ่ป้องกนั
ความเสีย่งดา้นตลาดขาลงของตลาดหุน้จนี

• สรา้งโอกาสไดร้บัผลตอบแทนในชว่งขึน้ของตลาดหุน้จนี ตามกรอบ
ผลตอบแทนทีส่ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ก าหนด** ทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 20 
โดยนกัลงทนุจะไดร้บัผลตอบแทนอา้งองิไปกบัตลาดหุน้จนี ที ่
Participant ratio 30% (Max 6%) ในระยะเวลา 1 ปี 

• เหมาะส าหรบันกัลงทนุทีต่อ้งการ Downsize Protection หากตลาด
หุน้จนี A share ไมเ่ป็นไปตามคาด

• มรีะยะเวลาลงทนุประมาณ 1 ปี 

*กองทนุยังคงมคีวามเสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บเงนิตน้คนืเต็มจ านวนได ้
**กองทนุยังคงมคีวามเสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ / คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได ้
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของดชันี CSOP FTSE China A50 
ETF (convert to HKD) ในชว่งระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั

ทีม่า: Morning Star ขอ้มลูยอ้นหลงั 5 ปี ตัง้แตว่ันที ่1 July 2016 – 30 June 2021

ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัผลการด าเนนิงานในอนาคต
ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ
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คา่เงนิบาทเทยีบกบั 1 ฮอ่งกงดอลลาร ์(HKD/THB)

ทีม่า:Investing.com

คา่เงนิบาทเทยีบ 1  HKD คา่เงนิบาทเทยีบ 1 HKD ทศิทางคา่เงนิบาท 

YTD อตัราแลกเปลีย่น ณ วันที ่31 Dec 2020
3.8821 บาท/HKD 

อตัราแลกเปลีย่น 
ณ วันที ่02 Aug 2021

4.2397 บาท/HKD 

ชว่งเวลา YTD คา่เงนิบาทออ่นคา่ 
9.21% เมือ่เทยีบกบัฮอ่งกงดอลลาร ์

1 Year อตัราแลกเปลีย่น ณ วันที ่31 July 2020
4.0258 บาท/HKD 

ชว่งเวลา 1 ปียอ้นหลงั คา่เงนิบาทออ่น
คา่ 5.31% เมือ่เทยีบกบัฮอ่งกงดอลลาร ์
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การลงทนุในผลติภณัฑใ์นตลาดทนุทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นซึง่มปีจัจยัอา้งองิ มี

ความแตกตา่งจากการลงทนุในปจัจยัอา้งองิโดยตรง จงึอาจท าใหร้าคาของผลติภณัฑใ์น

ตลาดทนุดงักลา่วมคีวามผนัผวนแตกตา่งจากราคาของปจัจยัอา้งองิได ้(ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุ

รวมทีม่ปีจัจยัอา้งองิ (underlying asset) และก าหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนโดย

อา้งองิกบัปจัจยัอา้งองิดงักลา่ว)

การลงทนุหรอืใชบ้รกิารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวาม

ซบัซอ้น มคีวามแตกตา่งจากการลงทนุหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑใ์นตลาดทนุท ัว่ไป

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกอ่น

ตดัสนิใจลงทนุ

ผูล้งทนุมคีวามจ าเป็นในการขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบธุรกจิกอ่นท าการลงทนุ

ค าเตอืน
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ขอ้สงวนสทิธิ ์(Disclaimer)

ขอ้มลูบางสว่นในเอกสารฉบบันีไ้ดอ้า้งองิจากแหลง่ทีม่าทีเ่ชือ่ถอืได ้แตม่ไิดห้มายความวา่ 
บรษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว  เนือ่งจากขอ้มลูอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัชว่งเวลาของขอ้มลูทีใ่ชอ้า้งองิ

ขอ้มลูและความเห็นทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้เป็นเพยีงความเห็นเบือ้งตน้ มใิชค่ าม ัน่
สญัญาหรอืการรบัประกนัผลตอบแทนแตอ่ยา่งใด และจดัท าขึน้วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ส้นใจ
ลงทนุไดร้บัทราบเกีย่วกบักองทนุนีเ้ทา่น ัน้

เอกสารฉบบันีเ้ป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั (SCBAM) บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการหา้มลอกเลยีนขอ้มลู
ในเอกสารฉบบันี ้หรอืหา้มแจกจา่ย หา้มส าเนา หรอืหา้มกระท าการอืน่ใดทีท่ าใหส้าระส าคญั
ของเอกสารฉบบันีเ้ปลีย่นไปจากเดมิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

เอกสารฉบบันีไ้มไ่ดผ้า่นการตรวจสอบหรอืรบัรองจากหนว่ยงานทางการใด ๆ ท ัง้ส ิน้ การ
ตดัสนิใจลงทนุใด ๆ จะตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ  หากมขีอ้สงสยัประการใด ๆ 
เกีย่วกบัเอกสารฉบบันีก้รณุาสอบถามจากเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัโดยตรง

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ และขอรบัหนงัสอืชีช้วน ทีธ่นาคารไทยพาณิชยท์กุสาขา

หรอื บลจ.ไทยพาณิชย ์โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com


