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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 
SCB China Trigger Fund  

(SCBCHTG) 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน      
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผู้ลงทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 7 เดือนแรกได้ 
ดังน้ัน หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
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กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน และ/หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนใน

ตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย CIS กองทุน

อีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วน

การลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ   

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน 

(Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตรา

ดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุ

โครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น 

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที ่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุน

ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถ

ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment) 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน : การลงทุนของกองทุนเป็นไปเพื่อหาจังหวะและทิศทางการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า

ดัชนีชี้วัด (active management) 

เงื่อนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม เม่ือเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังนี้ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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(1) ณ วันทำการใดก็ตามเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.71 บาทต่อหน่วย และ 
(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และ 
(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด 

ทั้งนี้ เม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย 
โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะ
ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ 

อนึ่ง หากครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด และขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนเม่ือเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้างต้น  
 

 

- ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืน
ได้ในช่วงเวลา 7 เดือน 

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลาง และคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 7 เดือน 

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ  

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนรวมนี ้

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
 
 
 

คำเตือนที่สำคัญ 
- การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.71 บาทต่อหน่วย เป็น
เพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ใช่
การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับ

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และในช่วงระยะเวลา 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุน
รวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได้ 
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ดังนั้น   
ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้ง
จำนวนได้ 
-  ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการ อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำส่ังดังกล่าวได้ 

 
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
ปัจจัยความเส่ียงที่สำคัญ 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 

ต่ำ             สูง 

<5% 5-10%  10-15%  15-25% >25% 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม 

ต่ำ สูง 
≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
ต่ำ สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 
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ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม 
ต่ำ สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน (CHINA)  
                 พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ำ             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

 

 

 

 
 

ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียน 
จึงยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินที่ลงทุน 

 
 
 
 
 

 

   
 

 

1.1342

0.0535 0.03424

สูงสุดไมเกิน 2.68

สูงสุดไมเกิน 0.11
สูงสุดไมเกิน 0.11

สูงสุดไมเกิน 2.68

สูงสุดไมเกิน 3.21

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน คาใชจายอ่ืน รวมคาใชจาย

คา
ธร
รม
เน
ียม
ที่
เรี
ยก
เก็
บ
จริ
ง 

%
 ต
อป
ขอ
ง 

N
AV

 ห
รือ

 ม
ูลค
าจ
ดท
ะเ
บี
ยน
กอ
งทุ
นร
วม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV หรือ มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม) 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.SCBAM.COM 
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หมายเหตุ :   
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุน 
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทนุใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น  
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม โดยในทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด 
ภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มี
ฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม และเรียกเก็บจากกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
ภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน่ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมี
ฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด (เก็บจรงิรอ้ย
ละ 0.03424  ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม (รวม VAT)) 
ภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน่ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมี
ฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (เก็บจริงร้อยละ 0.06527 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (รวม VAT)) 

 

 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 3.21 1.07 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 3.21 ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า      
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก    

 
3.21 
3.21 

 
1.07 

ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถา้มี) 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
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หมายเหตุ :  

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) : 100% 

หมายเหตุ :ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ใน
อัตราส่วน 100%) 

 

ประเภทกองทนุรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation 

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.scbam.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียน 17 มีนาคม 2564 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 
อายุโครงการ ไม่กำหนด  (โดยจะเลิกกองทุนเม่ือเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด)  
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทำการขาย :  
ช่วง IPO : ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2564 
ต้ังแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. (ส่ังซื้อทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่เวลาเร่ิมให้บริการ 
– 16.00 น.) 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังแรก      : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังถัดไป    : 1,000 บาท 
หลัง IPO  : บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนได้ตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไว้  โดยเร่ิมต้ังแต่วันทำการถัดจากครบกำหนด 7 เดือน นับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
: ทุกวันทำการซื ้อขายหน่วยลงทุน เร ิ ่มตั ้งแต่เปิดทำการ – 12.00 น. (ทาง
อินเตอร์เน็ต ต้ังแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 12.00น.) 
วันทำการรับซื้อคืน :  
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  
โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจากครบกำหนด 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
 : ทุกวันทำการซื ้อขายหน่วยลงทุน เริ ่มตั ้งแต่เปิดทำการ – 12.00 น. (ทาง
อินเตอร์เน็ต ต้ังแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 12.00น.) 
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :  1,000 บาท 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับจากวันทำรายการ
ขายคืน (T+5)) 

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
แล้วแต่กรณ ี

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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ครั้งที่ 1 กรณี ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงิน
ฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถ
รับซื้อคืนอัตโนมัติได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.50 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 
บาท) หรือเท่ากับ 0.35 บาทต่อหน่วย   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเม่ือมูลค่าหน่วย
ลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย เพียงครั้งเดียวนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 
คร้ังที่ 2 กรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังนี้  
(1) ณ วันทำการใดก็ตามเมื ่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
10.71 บาทต่อหน่วย และ 
(2) สามารถรับซ้ือคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และ 
(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่
เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด 
- ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
(สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงิน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ระยะส้ันหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ)   
- คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.scbam.com 
ในกรณีที่กองทุนอยู่ภายในระยะเวลา  7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
ของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ 
(ถ้ามี) ทุกวันทำการแรกของเดือน  
หากในกรณีที่กองทุนไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัท
จัดการจะเปิดให้ทำรายการซื้อ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวัน
ทำการ 
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน นาย พูนศักด์ิ โล่ห์สุนทร                                    วันที่จดทะเบียนกองทุน  
 นาย ไพริชน์ นิตยานุภาพ                                  วันที่จดทะเบียนกองทุน  
 นาย ศิวะ อังสุนทรสฤษด์ิ                                  วันที่จดทะเบียนกองทุน  
 นาย สถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์                            วันที่จดทะเบียนกองทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ังขึ้น (ถ้ามี) 
ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขท่ี 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 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง  
- คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
ที่  www.scbam.com                  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง

ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด 

 
 

 
ปัจจัยความเส่ียงที่สำคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็น
ต้น ทำให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้ 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าป้องกันความเส่ียงหรือไม่ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
 
ข้อมูลอ่ืน ๆ  
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ท่ีมีถ่ิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท
จัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่ง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 



มูลคาโครงการ 5,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นตํ่า 1,000 บาท

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวยลงทุน 
(รวม VAT)

มีโอกาสทริกเกอร ในชวงตลาดขาขึ้น 
ภายในระยะเวลา 7 เดือนแรก และตามเง่ือนไขที่กําหนด 

กองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger
SCB China Trigger Fund 
(SCBCHTG) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการที่ธนาคาร
ไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

“ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน้ีในชวงเวลา 7 
เดือนแรกได ดังน้ันหากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการ
ลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

* กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ท้ังนี้ 
การกระจุกตัวของพอรตการลงทุนจริงอาจเปล่ียนแปลงได เพื่อรักษาผลประโยชนของผูลงทุน
เปนสําคัญ กองทุนน้ีเหมาะสมกับใคร

 ผูลงทุนท่ีแสวงหาโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยเส่ียงอยางมีเปาหมาย โดยใหทางผูจัดการกองทุนบริหาร
 ผูลงทุนสามารถรับความเส่ียงและความผันผวนจากตลาด 
 ผูลงทุนท่ีไมคอยมีเวลาติดตามสถานการณการลงทุน

นโยบายการลงทุน : เงื่อนไขการทริกเกอร/รับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ดวยเหตุดังตอไปนี้ แลวแตกรณี)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัท
สัญชาติจีน และ/หรือดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับประเทศจีนโดยเฉล่ียในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และมีการ
ลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงตางประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน โดยลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน 
เชน  กอง ทุนรวมอสังหา ริมท รัพย  หน วยทรัสต เพื่ อการลง ทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน หนวย CIS 
กองทุนอีทีเอฟ (ETF) หนวย private equity เปนตน ตลอดจนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึง
รอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุน
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละขณะ  
กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อปองกันความเ ส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ ยน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ท้ังจํานวน กับคูสัญญาท่ีเปนธนาคารพาณิชย และ
อาจทําสัญญาซือ้ขายลวงหนาอางอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อปองกันความเส่ียง
ดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจจะเขาลงทุนในตราสาร
ท่ีมีอายุยาวกวาอายุโครงการ โดยจะเขาทําสัญญาขายตราสารดังกลาว
ลวงหนา เพื่อใหอายุของสัญญาสอดคลองกับอายุโครงการ เปนตน

บริษัทจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนได
ตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุนและยินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ เม่ือเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ แลวแตกรณี
ครั้งท่ี 1 กรณี ณ วันทําการใดก็ตามเม่ือมูลคาหนวยลงทุนมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 
10.35 บาทตอหนวย และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือทรัพยสินอื่นใดท่ีเทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืน
อัตโนมัติไดในอัตราไมนอยกวารอยละ 3.50 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท) หรือเทากับ 
0.35 บาทตอหนวย  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเม่ือมูลคาหนวย
ลงทุนมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 10.35 บาทตอหนวย เพียงครั้งเดียวนับแตวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม 
ครั้งท่ี 2 กรณีเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังนี้ 
(1) ณ วันทําการใดก็ตามเม่ือมูลคาหนวยลงทุนมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 10.71 
บาทตอหนวย และ
(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติไดไมตํ่ากวา 10.70 บาทตอหนวย และ
(3) ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดท่ี
เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือท้ังหมด
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว และจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้
ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นท่ีอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ  

หากภายในระยะเวลา 7 เดือนแรก กองทุนไมเกิดเหตใุหเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว กองทุนจะเปดใหซื้อขายไดทุกวันทําการซื้อขายตามที่บริษัทจัดการกําหนด และขอ
สงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเม่ือเกดิเหตตุามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามขางตน

" ชวง 7 เดือนแรก หากกองทุนไมทริกเกอร ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนได ซึ่งการกําหนดมูลคาหนวยลงทุนที่เปนเปาหมายเปนเพียงเหตุใหมีการเลิก
กองทุนหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุนอตัโนมัตเิม่ือมูลคาหนวยลงทุนเปนไปตามเปาหมายนัน้ การกาํหนดเปาหมายดังกลาวไมใชการประมาณหรือการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับ
ผลตอบแทนตามมูลคาที่กําหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเม่ือมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้หากภาวะตลาดหรือภาวการณลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ 
กองทุนรวมอาจไมดําเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติก็ได



ความเส่ียงท่ีสําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger

เอกสารประกอบการขาย 5

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
2. ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทํา
ใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่
ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได เน่ืองจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด 
4. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหน้ีที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการ
ผิดนัดชําระหน้ี คือบริษัทผูออกตราสารหน้ีน้ันๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบ้ียมาจายเม่ือถึงวันที่ครบกําหนดที่ตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัท
ประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอที่จะมาจายคืน เปนตน บลจ.ไทยพาณิชย และธนาคารไทยพาณิชย มิไดประกันความเสี่ยงดังกลาวแต
อยางใด 
5. ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง  การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศตาง ๆ ที่กองทุนลงทุน
6. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk) : กองทุนจะใชเคร่ืองมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
ทั้งจํานวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนากับคูสัญญาที่เปนธนาคารพาณิชยที่อยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณี
ที่คูสัญญาไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามที่กําหนดไว
7. ความเส่ียงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา : ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศ
ที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา  และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
8. ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามที่
คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน

ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือ
หนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2564 มิได
เปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของ
ขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม

         ขาพเจา ........................................................................................................................................................ รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุน
ในกองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือช้ีชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนาน้ีเปนอยางดีแลว 

     ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับน้ีอาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง
สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาสามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําช้ีแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสาร
ฉบับน้ีแลว        

ลายมือช่ือสั่งซื้อหนวยลงทุน............................................................................................
ช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................

วันที่............................................................................................
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย



1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
 1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยท่ีลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือชี้ชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหน้ี ท่ีมีรูปแบบตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด เปนตน

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวน
เมื่อไถถอน ตางจากการฝากเงินท่ีไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเส่ียง 
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือส่ือทางการตลาดท่ีบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขาย ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย

2. สิทธิที่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผูบริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซ้ือผลิตภัณฑดานหลักทรัพยควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย และตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซ้ือหรือไมซ้ือผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซ่ึงแยกออกจากสัญญา

ซ้ือผลิตภัณฑ

3. สิทธิที่จะรองเรียนเพ่ือความเปนธรรม
3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ.ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือ

ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาท่ีไดรับเร่ืองรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดที่ SCBAM Call Center

wqa 0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑท่ีดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูบริโภค

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย


