
กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์Structured Complex 
Return 1YA หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCB Structured Complex Return 1YA 
Not for Retail Investors

(SCBSHARC1YA)

ระยะเวลา IPO : 21 มถินุายน – 4 กรกฎาคม 2565

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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ระดับ 5 – กองทนุรวมผสม (Complex Product)

นโยบาย
การลงทนุ

ระดบัความเสีย่ง

การซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ

เวลาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้เดยีวในชว่ง IPO เริม่ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. (สัง่ซือ้
ทางอนิเตอรเ์น็ต ตัง้แตเ่วลาเริม่ใหบ้รกิาร – 16.00น.)

ระยะเวลารบัเงนิคา่ขายคนื รับซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัเิมือ่ส ิน้สดุโครงการ

การค านวณ NAV ค านวณ T / ประกาศ T+1 

การซือ้คร ัง้แรกข ัน้ต า่:500,000 บาท

❖ กองทนุมนีโยบายการลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืตราสารทางการเงนิทีเ่สนอขายในตา่งประเทศและ/
หรอืในประเทศ รวมทัง้หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีไ่มข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. โดยอนัดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนีห้รอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) รวมกนัทัง้ส ิน้
ประมาณรอ้ยละ 99.25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (NAV) โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทนุในสว่นนีเ้ตบิโต
ครอบคลมุเงนิตน้ 

❖ กองทนุจะแบง่เงนิลงทนุประมาณรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (NAV) ลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) เชน่ สญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ทีม่กีารจา่ยผลตอบแทนอา้งองิกบัดัชน ีHang Seng China 
Enterprises (HSCEI) ตามเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทน เพือ่เปิดโอกาสใหก้บักองทนุสามารถแสวงหาผลตอบแทนสว่น
เพิม่จากการเปลีย่นแปลงของดัชน ีHang Seng China Enterprises (HSCEI)

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนของกองทนุ

ขอ้มลูส าคญัของกองทนุ SCBSHARC1YA

ความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น

❖ สว่นการลงทนุประมาณรอ้ยละ 99.25 ในตราสารหนีแ้ละเงนิฝากตา่งประเทศ กองทนุจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(Derivatives) โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน

❖ สว่นการลงทนุประมาณรอ้ยละ 0.75 ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ประเภทสญัญาวอรแ์รนท ์จะไมไ่ดป้้องกนัความเสีย่งดา้น
อตัราแลกเปลีย่น

มลูคา่จดทะเบยีน 1,400 ลา้นบาท
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ท าไม SCBSHARC1YA ถงึนา่สนใจ

❖ สามารถลดความเสีย่งการขาดทนุของเงนิตน้* ผา่นการเลอืกลงทนุในตราสารที่
มคีณุภาพ ทัง้ตราสารหนีแ้ละเงนิฝากของผูอ้อกตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอนัดบั
ความน่าเชือ่ถอืระดบั Investment grade ขึน้ไป พรอ้มโอกาสรับผลตอบแทน
ขัน้ต า่ ใกลเ้คยีงอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 

❖ มโีอกาสสรา้งผลตอบแทนตามดชัน ีHang Seng China Enterprises (HSCEI) 
ทีม่แีนวโนม้ขยายตวัได ้แตย่ังมคีวามเสีย่งในขาลงอยู่
• ตลาดหุน้จนีมแีนวโนม้ทีจ่ะฟ้ืนตวัดขี ึน้ในชว่งทีเ่หลอืของปี
• รัฐบาลจนีเริม่ผอ่นคลายนโยบายในหลายดา้น โดยเฉพาะนโยบายดา้น
การเงนิ ชว่ยหนุนสภาพคลอ่งและกระตุน้เศรษฐกจิ

❖ มอีายกุองทนุเพยีง 1 ปี ชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง

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



Department Topic Date (Tahoma 10pt)44 Complex Fund

ดชัน ีHang Seng China Enterprises (HSCEI) 

ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการด าเนนิงานในอนาคต
ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

❖ ดัชน ีH-Share เริม่ใชเ้มือ่วนัที ่8 สงิหาคม 1994 ประกอบดว้ยบรษัิทสญัชาตจินี ซึง่จดทะเบยีน
บนตลาดหลักทรัพยฮ์อ่งกง

❖ จัดท าและค านวณโดยบรษัิททีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ไดแ้ก ่Hang Seng Indexes Company
Limited ซึง่เป็นบรษัิทลกูของ Hang Seng Bank Limited

❖ ดัชนปีระกอบดว้ยหุน้ 40 ตัวแรกทีม่ ีmarket capitalization สงูสดุ โดยจะมกีารทบทวนทกุไตร
มาส และมนี ้าหนักของหุน้แตล่ะตัวทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10

Company name Industry Weight (%)

Meituan Information Tech 8.77

BABA Information Tech 8.69

CCB Financials 8.28

Tencent Information Tech 7.74

ICBC Financials 4.79

PING AN Financials 4.46

China Mobile Telecommunications 4.41

Bank of China Financials 3.37

JD Information Tech 3.25

XIOMI Information Tech 2.92

Top 10 constituents Industry weightings in HSCEI

ขอ้มลู ณ วันที ่30 เมษายน 2565 ทีม่า : Hang Seng China Enterprises Index Factsheet 
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ท าไมหุน้จนี H-shares ถงึนา่สนใจ

ปจัจยัสนบัสนุน

Source: Bloomberg as of 6 June 2022

• เร ิม่ทยอยเปิดเมอืง: เราคาดวา่เศรษฐกจิจนีจะเริม่

ฟ้ืนตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปหลงัจ านวนผูต้ดิเชือ้ 
COVID-19 ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

• มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ: ภาครัฐทยอยออก
มาตรการอยา่งตอ่เนือ่งและชดัเจนมากขึน้

• ราคาปรบัตวัลงลกึกวา่การปรบัฐาน 3 คร ัง้
หลงั: ซึง่มโีอกาสการฟ้ืนตวัขึน้ในระยะขา้งหนา้

• ผลประกอบการบรษิทัเทคโนโลยขีนาด
ใหญห่ลายบรษิทั: รายงานออกมาดกีวา่คาด 

ขณะที ่Consensus เริม่ชะลอการปรับลดประมาณการ
ก าไร

• Zero Covid Policy: เป็นนโยบายทีจ่ะด าเนนิ
ตอ่ไป สง่ผลใหย้ังมคีวามเสีย่งกลบัไปปิดเมอืง หาก
จ านวนผูต้ดิใหมเ่ชือ้กลบัมาเรง่ตวัอกีครัง้

• ภาคอสงัหารมิทรพัย:์ การลงทนุอสงัหารมิทรัพย์
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัคดิเป็น 12% ของ GDP หากชะลอ
ตวัตอ่เนือ่งอาจกดดนัการเตบิโตของเศรษฐกจิจนี

• นโยบาย Common Prosperity: ทีอ่าจ

กดดนัการเตบิโตบรษัิทขนาดใหญใ่นระยะยาว

• ความตงึเครยีดการเมอืงระหวา่งประเทศ: ที่

อาจเขา้มากระทบการลงทนุเป็นระยะ ๆ
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SXXP index
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MXKR Index

SHSZ300 Index

NIFTY Index

SET Index

MXWD Index

12-Month Blended Forward EPS Revisions

ปจัจยัเฝ้าระวงั

ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการด าเนนิงานในอนาคต
ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
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กองทนุ SCBSHARC1YA
❖ กองทนุลดความเสีย่งตอ่การขาดทนุเงนิตน้* พรอ้มโอกาสสรา้งผลตอบแทนในตลาดหุน้จนี 

H-Share จากการลงทนุในสญัญาวอรแ์รนตท์ีอ่า้งองิกับดัชนี Hang Seng China Enterprises 
(HSCEI) ชว่ยลดความเสีย่งตอ่การขาดทนุเงนิตน้* พรอ้มกระจายการลงทนุในเงนิฝากและ
ตราสารหนีข้องผูอ้อกตราสารทีม่คีณุภาพด ีทีไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืระดับ 
Investment grade ขึน้ไป

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

เงนิตน้

วอรแ์รนต์

เงนิฝาก
ตราสารหนี้

ตราสารทีล่งทนุ

เงนิตน้

ตราสารหนี ้+ เงนิฝาก ดอกเบีย้

เงนิตน้

ผลตอบแทน
จากวอรแ์รนต์

หรอื

ตราสารหนี ้+ เงนิฝาก ดอกเบีย้

ตราสารหนี ้+ เงนิฝาก ดอกเบีย้

เมือ่ครบก าหนดอายกุองทนุวนัลงทนุเร ิม่ตน้

หุน้ลง

หุน้ข ึน้

ผลตอบ
แทน
ชดเชย 



Department Topic Date (Tahoma 10pt)77 Complex Fund

ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก เมือ่ครบก าหนดอายจุะไดร้บัเงนิลงทนุคนื
พรอ้มดอกเบีย้ ซึง่มมีลูคา่เทยีบเทา่กบัเงนิตน้ เป็นสว่นชว่ยลดความเสีย่งตอ่การ
ขาดทนุเงนิตน้*

สว่นที ่1:

ตวัอยา่ง
พอรต์การลงทนุ
สว่นตราสารหนี ้
และเงนิฝาก**

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

เงนิตน้ เงนิฝาก
ตราสารหนี้

99.25%

❖ น าเงนิตน้ประมาณ 99.25% ของทรัพยส์นิกองทนุ ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝากทัง้ใน
และตา่งประเทศ เมือ่ครบก าหนดอายกุองทนุจะไดรั้บเงนิลงทนุคนืพรอ้มผลตอบแทน/
ดอกเบีย้ มมีลูคา่เทยีบเทา่กับเงนิตน้ การลงทนุสว่นนีม้คีวามผันผวนต า่ ชว่ยลดความเสีย่ง
การขาดทนุเงนิตน้ได*้

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

วอรแ์รนต์

ตราสารทีก่องทนุคาดวา่ลงทนุ
อนัดบัความนา่เชือ่ถอืระยะยาว

ของผูอ้อกตราสาร
สดัสว่นการลงทนุ ณ วนัจด

ทะเบยีน

ผลตอบแทน ประมาณการ

จากตราสาร ตอ่ปี (THB)
การไดร้บัเงนิตน้ +
ผลตอบแทน

ณ วนัครบอายโุครงการ
เงนิฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) -
กาตาร์

A-
19.70% 1.20% 19.94%

(FITCH International)

เงนิฝาก ธ. Qatar National Bank 
(QNB) - กาตาร์

A
19.70% 1.70% 20.03%

(FITCH International)

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

A-

19.70% 1.25% 19.95%
(FITCH International)

เงนิฝาก ธ. Bank of China (BOC) -
จนี

A
15.45% 1.10% 15.62%

(FITCH International)

ตราสารหนี้ ธ. Masraf Al Rayan 
(MAR) - กาตาร์

A1
5.00% 0.80% 5.04%

(Moody's)

เงนิฝาก ธ. Agricultural Bank of 
China (ABC) - จนี

A
19.70% 1.35% 19.97%

(FITCH International)
รวม (เฉพาะตราสารหนี)้ 99.25% 1.30% 100.55%

หกัคา่ใชจ้า่ย (โดยประมาณ)* -0.55%

เงนิตน้+ผลตอบแทนโดยประมาณ 
ตามระยะเวลาการลงทนุประมาณ 1 ปี

99.25% 100.00%
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สว่นที ่2: 

ผลตอบแทน (%)

0% 15%

0.25%

3.75% * การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

รายละเอยีดสญัญาวอรแ์รนต์

ดัชนอีา้งองิของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Shark fin)

Hang Seng China Enterprises 
Index (HSCEI) 

กรอบสงูสดุของดชันอีา้งองิ 
(Trigger Price)

115%

Participation Rate (ตัวคณูรว่ม) 25%

ผลตอบแทนสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้ 3.75%

ผลตอบแทนต ่าสดุทีเ่ป็นไปได ้ 0%

Rebate (ผลตอบแทนชดเชย) 0.25%1 2 3

ลงทนุในสญัญาวอรแ์รนตท์ีอ่งิกบัผลตอบแทนของดชันี Hang Seng China 
Enterprises (HSCEI) ทีม่ลีกัษณะการจา่ยผลตอบแทนแบบ Shark fin เป็น
สว่นสรา้งผลตอบแทนสว่นเพิม่ใหก้บักองทนุ

* ราคาของสญัญาวอรแ์รนตข์ึน้อยู่กบัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนต ์/
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาวอรแ์รนตไ์ด้

สตูรการค านวณผลตอบแทนของวอรแ์รนต์ Max (0, PR * ผลตอบแทนของดชัน ีHSCEI)

1. ดชันอีา้งองิ ณ วันพจิารณา ≤ ดชันอีา้งองิในวนัเปิดกองทนุ ไมไ่ดร้ับผลตอบแทนจากวอรแ์รนต์

2. ดชันอีา้งองิ ณ วันพจิารณา > ดชันอีา้งองิในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 15% ผูล้งทนุไดร้ับผลตอบแทนจากวอรแ์รนต ์
เทา่กบั 25% ของผลตอบแทนของดชัน ีHSCEI ปรับดว้ยการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

3. ดชันอีา้งองิ ณ วันใดวันนงึ > ดชันอีา้งองิในวนัเปิดกองทนุ > 15% ผูล้งทนุไดร้ับเงนิตน้คนื พรอ้มกบัไดร้ับ
ผลตอบแทนชดเชยเทา่กบั 0.25% ของเงนิลงทนุ ปรับดว้ยการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
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ผลตอบแทนรวมคาดการณ์* สว่นที ่1 + สว่นที ่2

การจา่ยผลตอบแทนรวม*ของกองทนุ

1 2

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา ≤ ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ

ผูล้งทนุไมไ่ดร้บัผลตอบแทน แต่
ไดร้บัเงนิตน้คนื 

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา > ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 15%

ผูล้งทนุไดร้บัผลตอบแทนจากวอรแ์รนต์
เทา่กบั 25% ของผลตอบแทนของดชันี
อา้งองิ ปรบัดว้ยการเปลีย่นแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่น

3

ดชันอีา้งองิ ณ วนัใดวนันงึ > ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ > 15%

ผูล้งทนุไดร้บัเงนิตน้คนื พรอ้มกบั 
ผลตอบแทนชดเชยเทา่กบั 0.25% 
ของเงนิลงทนุ ปรบัดว้ยการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

* ราคาของสญัญาวอรแ์รนตข์ึน้อยู่กบัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวาม
เสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนต ์/
คูส่ญัญา ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาวอรแ์รนตไ์ด้

ผลตอบแทน (%)

0% 15%1 2 3

0.25%

3.75% * การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
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สมมตุฐิาน

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนรวมกองทนุ SCBSHARC1YA

การจา่ยผลตอบแทนรวมของกองทนุ ในกรณีตา่งๆ

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา ≤ ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ

ผลตอบแทนจากวอรแ์รนต์= 0%

ผลตอบแทนรวม = เงนิตน้ 

= 1,000,000 บาท

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา > ดชันอีา้งองิ
ในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 15%

ผลตอบแทนจากวอรแ์รนต์= 25% x 
(1150/1000 – 1)

= 0.0375 x 1,000,000 บาท

= 37,500 บาท

ผลตอบแทนรวมเงนิตน้ + วอรแ์รนต์

= 1,000,000 บาท + 37,500บาท

= 1,037,500 บาท

ดชันอีา้งองิ ณ วนัไดว้นันงึ > ดชันอีา้งองิใน
วนัเปิดกองทนุ + 15%

ผลตอบแทนจากวอรแ์รนต์= 0%

ผลตอบแทนรวมเงนิตน้ + ผลตอบแทน
ชดเชย (0.25%)

= 1,000,000+ 2,500  บาท

= 1,002,500 บาท

• เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท
• ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

1000

950

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

1150

1000

1150

Trigger กอ่นวนัพจิารณา

1 2

ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

Triggered

1150

1000

3

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา ≤ ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา > ดชันอีา้งองิ
ในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 15%

ดชันอีา้งองิ ณ วนัใดวนันงึ > ดชันอีา้งองิใน
วนัเปิดกองทนุ > 15%
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สมมตุฐิาน

การจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่งแปลงของคา่เงนิ

• เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท
• มกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น HKD/THB ดงันี้

การเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่น
3.2/4 = 0.80

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ
(1,150/1,000) -1 = 0.15

ผลตอบแทน (25% x 0.15) x 
0.80 x 1,000,000  

= 30,000 บาท

ผลตอบแทนรวมเงนิตน้ + ดอกเบีย้
+ วอรแ์รนต์

= 1,030,000 บาท

กรณีคา่เงนิบาทแข็งคา่

อตัราแลกเปลีย่นไมม่ผีลกระทบตอ่เงนิตน้

การเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่น
4.8/4 = 1.20

การเปลีย่นแปลงของดชันอีา้งองิ
(1,150/1,000) -1 = 0.15

ผลตอบแทน (25% x 0.15) x 
1.20 x 1,000,000

= 45,000 บาท

ผลตอบแทนรวมเงนิตน้ + ดอกเบีย้
+ วอรแ์รนต์

= 1,045,000 บาท

กรณีคา่เงนิบาทออ่นคา่
ระดับดัชนอีา้งองิ

วันพจิารณา

1150

1000

1150

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา
> ดชันอีา้งองิในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 15%

HKD/THB ณ วนัทีเ่ริม่ตน้สญัญา HKD/THB ณ วนัพจิารณาดชันอีา้งองิ

กรณีที ่คา่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัคา่เงนิหยวน 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลา่ร ์ 3.2 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลา่ร ์

กรณีที ่คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิหยวน 4 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลา่ร ์ 4.8 บาท ตอ่ 1 ฮอ่งกงดอลลา่ร ์

ตวัอยา่งการคดิผลตอบแทนรวมกองทนุ SCBSHARC1YA
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ความเสีย่งหลกัของกองทนุ SCBSHARC1YA

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 24.25

รวม 99.25

ตวัอยา่ง

ดอกเบีย้
1.19%

ไมม่กีารผดิช าระหนี้

ตราสาร สดัสว่นการ
ลงทนุ (%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 23.9

รวม 100.9

ผดิช าระหนี้

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 24.25

รวม 99.25

จา่ยดอกเบีย้ประมาณ
1.19%

ตราสาร สดัสว่นการ
ลงทนุ (%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 23.9

รวม 75

- ดอกเบีย้ทีล่ดลงของ
ตราสารทีผ่ดิช าระหนี้

Bond 4 ผดิช าระหนี้

เงนิลงทนุสว่นที ่1: ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก

ความเสีย่งผดิช าระหนี ้(Default risk) 
ของผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก

ผลกระทบตอ่
การลงทนุ

• การลงทนุบางสว่นในสว่นปกป้อง
เงนิตน้จะสญูเสยีมลูคา่

• กองทนุอาจคนืเงนิตน้ใหผู้ล้งทุนได ้
ไมค่รบเต็มจ านวน

ความเสีย่ง

วนัเร ิม่ตน้ลงทนุ วนัครบก าหนด วนัเร ิม่ตน้ลงทนุ วนัครบก าหนด
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ความเสีย่งหลกัของกองทนุ SCBSHARC1YA

ตวัอยา่ง

นกัลงทนุไมข่าดทนุเกนิเงนิตน้

ณ วนัใดวนัหนึง่ 
คา่การเปลีย่นแปลงของหุน้อา้งองิมากกวา่ 15% 

สนิทรพัยอ์า้งองิตดิลบ 

ผลตอบแทน (%)

0
ราคา 

ณ วนัทีเ่ร ิม่ลงทนุ

15%

0.25%

3.75%

เงนิลงทนุสว่นที ่2: ลงทนุในวอรแ์รนตท์ีอ่า้งองิกับดัชนี Hang Seng China Enterprises (HSCEI)  ทีม่ี
ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนแบบ Shark fin

ความเสีย่งทีร่าคาหุน้จะปรับตัวลงหรอื
ปรับตัวมากกวา่ระดับ Barrier

ผลกระทบตอ่
การลงทนุ

• หากราคาหุน้ปรับตัวลง: นักลงทนุ
ไมไ่ดรั้บผลตอบแทน

• หากราคาหุน้ปรับตัวขึน้มากกวา่
Barrier: นักลงทนุไมไ่ดรั้บ
ผลตอบแทน จงึเสยีโอกาสการรับ
ผลตอบแทนตามสนิทรัพยอ์า้งองิ

ความเสีย่ง

ไดผ้ลตอบแทนชดเชย
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Appendix
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ดชัน ีHang Seng China Enterprises (HSCEI) 

กราฟแสดงผลตอบแทนยอ้นหลงั 10 ปี

Period Return

YTD -9.95%

1-Month 1.62%

3-Month -7.57%

6-Month -11.37%

1-Year -31.89%

ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการด าเนนิงานในอนาคต
ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 ทีม่า :Bloomberg
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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


