ที่ จท.7-640217

20 กันยายน 2564

เรื่อง:

แจ้งการลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBER1YA)

เรียน:

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท จัดการ) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน SCBER1YA
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้
สินทรัพย์อ้างอิง

CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK)

วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์

20 กันยายน 2564

ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์

HKD 16.87

วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

29 กันยายน 2565

วันครบอายุโครงการ

6 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนกองทุน
ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
วันครบกำหนดอายุโครงการและลงทุนต่อ
ในกองทุน SCBSFF

วันแรกที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน
SCBSFF ได้*

วันที่จะได้รับเงินจากการขายคืนกองทุน
SCBSFF
หากขายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

6 ตุลาคม 2565

7 ตุลาคม 2565

10 ตุลาคม 2565

*ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน SCBSFF ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565
หมายเหตุ: กรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการในโอกาสต่อไป หากท่านผู้ถือ หน่วยลงทุนต้อ งการสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม โปรดติดต่อฝ่ายลูก ค้าสัม พัน ธ์
0-2777-7777 กด 0 ตามด้ ว ย 6 ทุ ก วั น ท ำการระหว่ า งเวลา 08.30 – 17.00 น. หรื อ ส ามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.scbam.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
Executive Director
ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

Jor Tor 7-640217

20 September 2021

Re:

The investment of SCB Enhanced Return 1YA Not for Retail Investors (SCBER1YA)

To:

Unitholders

SCB Asset Management Co., Ltd. (SCBAM) has completed the Fund’s registration on 20 September
2021, details as follow:
Underlying

CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK)

Issue date of warrant contract

20 September 2021

Initial level

HKD 16.87

Final valuation date

29 September 2022

Maturity date

6 October 2022

The unitholders can learn more about the terms of the return payment in the Fund's prospectus.
Upon maturity date, your investment units would be automatically redeemed and the proceeds
will be reinvested in SCB Short Term Fixed Income Fund (SCBSFF) as indicated in the prospectus.
Maturity date when the proceeds
will be reinvested in SCBSFF

The first date to submit
redemption order for SCBSFF*

Settlement date for SCBSFF
redemption order placed on
7 October 2022

6 October 2022

7 October 2022

10 October 2022

*Unitholders are also entitled to SCBSFF’s returns on 7 October 2022
Remark: All dates above are subjected to related funds’ holidays.
We hope that you will continue to rely on us for your future investment needs. For more
information, please do not hesitate to contact our Client Relations Department at 02-777-7777, press 0
and then 6 during 08.30 to 17.00 or visit our website at www.scbam.com .
Thank you for choosing SCB Asset Management.

Sincerely yours,
SCB Asset Management Company Limited

This English version of the letter is for translation purpose only. Should there be any contradiction to the
Thai version, the Thai version shall prevail.

