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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger
SCB China Trigger Fund
(SCBCHTG)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรกได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
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
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(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 เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังนี้
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(1) ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.71 บาทต่อหน่วย และ
(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และ
(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย
โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะ
ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
อนึ่ง หากครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด และขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้างต้น

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืน
ได้ในช่วงเวลา 7 เดือน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลาง และคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนจากการจับจังหวะตลาด (market timing)
กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 7 เดือน
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้




อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- การกำหนดมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น เป้ า หมายเมื่ อ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น มี มู ล ค่ า มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 10.71 บาทต่ อ หน่ ว ย เป็ น
เพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อ คืนหน่ว ยลงทุนโดยอัตโนมั ติเมื่อ มูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้ น ไม่ใช่
การประมาณการหรื อ การรับ ประกัน ว่ าผู้ ลงทุนจะได้ รั บผลตอบแทนตามมู ลค่ า ที่ กำหนดเมื่ อเลิ ก กองทุ น หรือ เมื่อ มี การรับ
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ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และในช่วงระยะเวลา 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุน
รวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ดังนั้น
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้ง
จำนวนได้
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการ อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสีย่ งที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)
ต่ำ
<5%

5-10%

สูง
10-15%

15-25%

>25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ
≤ 10%
10-20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่ำ
สูง
≤ 20%
20-50%
50-80%
> 80%
หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่ำ
≤ 20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%

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

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.SCBAM.COM

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกองทุนยังไม่ได้จดทะเบียน
จึงยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง % ตอปของ
NAV หรือ มูลคาจดทะเบียนกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV หรือ มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สูงสุดไมเกิน 3.21
สูงสุดไมเกิน 2.68

1.1342

การจัดการ

สูงสุดไมเกิน 2.68

สูงสุดไมเกิน 0.11
0.0535

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน 0.11
0.03424

นายทะเบียน

คาใชจายอื่น

รวมคาใชจาย
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หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
- กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด 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 วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน่ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ ี
ฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด (เก็บจริงร้อย
ละ 0.03424 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม (รวม VAT))
ภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน่ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ ี
ฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (เก็บจริงร้อยละ 0.06527 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (รวม VAT))

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

3.21
3.21

1.07
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

3.21
3.21

1.07
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
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หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เมื่ อ สั่ ง ซื้ อ /สั่ ง ขาย/สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.75 ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น (ปั จ จุ บั น

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

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*
1. ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) : 100%
หมายเหตุ :ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ใน
อัตราส่วน 100%)
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation
สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : www.scbam.com
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17 มีนาคม 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ไม่กำหนด (โดยจะเลิกกองทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด)
วันทำการขาย :
ช่วง IPO : ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. (สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ
– 16.00 น.)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
หลัง IPO : บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนได้ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจากครบกำหนด 7 เดือน นับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
: ทุ ก วั น ทำการซื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ เ ปิ ด ทำการ – 12.00 น. (ทาง
อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 12.00น.)
วันทำการรับซื้อคืน :
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจากครบกำหนด 7 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
: ทุ ก วั น ทำการซื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ เ ปิ ด ทำการ – 12.00 น. (ทาง
อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 12.00น.)
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับจากวันทำรายการ
ขายคืน (T+5))
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
แล้วแต่กรณี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วย
ลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย เพียงครั้งเดียวนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
ครั้งที่ 2 กรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังนี้
(1) ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่า กับ
10.71 บาทต่อหน่วย และ
(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และ
(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่
เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด
- ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงิน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ)
- 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
นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ไพริชน์ นิตยานุภาพ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย ศิวะ อังสุนทรสฤษดิ์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นาย สถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

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

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็น
ต้น ทำให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (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
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ข้อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 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
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กองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger
มูลคาโครงการ 5,000 ลานบาท ไมกําหนดอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวยลงทุน
(รวม VAT)

SCB China Trigger Fund
(SCBCHTG)
“ผู ล งทุ น ไม ส ามารถขายคื น หน ว ยลงทุ น นี้ ใ นช ว งเวลา 7
เดื อ นแรกได ดั ง นั้ น หากมี ป จ จั ย ลบที่ ส ง ผลกระทบต อ การ
ลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

มีโอกาสทริกเกอร ในชวงตลาดขาขึ้น
ภายในระยะเวลา 7 เดือนแรก และตามเงื่อนไขที่กําหนด
* กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้
การกระจุกตัวของพอรตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อรักษาผลประโยชนของผูลงทุน
เปนสําคัญ
กองทุนนี้เหมาะสมกับใคร

 ผูลงทุนที่แสวงหาโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงอยางมีเปาหมาย โดยใหทางผูจัดการกองทุนบริหาร
 ผูลงทุนสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนจากตลาด
 ผูลงทุนที่ไมคอยมีเวลาติดตามสถานการณการลงทุน
นโยบายการลงทุน :
เงื่อนไขการทริกเกอร/รับซื้อคืนหนวยลงทุน (ดวยเหตุดังตอไปนี้ แลวแตกรณี)
กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในตราสารและ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย ที่ อ อกโดยบริ ษั ท
สัญชาติจีน และ/หรือดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับประเทศจีนโดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และมีการ
ลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดย
เฉลี่ ย ในรอบป บั ญ ชี ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ข อง
กองทุน โดยลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน
เช น กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย หน ว ยทรั ส ต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย (REITs) กองทุ น รวมโครงสร า งพื้ น ฐาน หน ว ย CIS
กองทุนอีทีเอฟ (ETF) หนวย private equity เปนตน ตลอดจนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึง
รอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุน
ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด การกองทุ น และตามความเหมาะสมกั บ
สภาวการณในแตละขณะ
กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Foreign
Exchange Rate Risk) ทั้งจํานวน กับคูสัญญาที่เปนธนาคารพาณิชย และ
อาจทําสัญญาซือ้ ขายลวงหนาอางอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจจะเขาลงทุนในตราสาร
ที่ มี อ ายุ ย าวกว า อายุ โ ครงการ โดยจะเข า ทํ า สั ญ ญาขายตราสารดั ง กล า ว
ลวงหนา เพื่อใหอายุของสัญญาสอดคลองกับอายุโครงการ เปนตน

บริษัทจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนได
ตกลงสั่งขายคืนหนวยลงทุนและยินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ แลวแตกรณี
ครั้งที่ 1 กรณี ณ วันทําการใดก็ตามเมื่อมูลคาหนวยลงทุนมีมูลคามากกวาหรือเทากับ
10.35 บาทตอหนวย และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือทรัพยสินอื่นใดที่เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืน
อัตโนมัติไดในอัตราไมนอยกวารอยละ 3.50 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท) หรือเทากับ
0.35 บาทตอหนวย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อมูลคาหนวย
ลงทุนมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 10.35 บาทตอหนวย เพียงครั้งเดียวนับแตวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม
ครั้งที่ 2 กรณีเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังนี้
(1) ณ วันทําการใดก็ตามเมื่อมูลคาหนวยลงทุนมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 10.71
บาทตอหนวย และ
(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติไดไมต่ํากวา 10.70 บาทตอหนวย และ
(3) ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพยสินอื่นใดที่
เทียบเทาเงินสดบางสวนหรือทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ
นับ แต วั น ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณดั ง กล า ว และจะชํ า ระเงิ น ค า รั บ ซื้ อ คื น หน ว ยลงทุ น โดย
อัตโนมัติภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้
ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ
หากภายในระยะเวลา 7 เดือนแรก กองทุนไมเกิดเหตุใหเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว กองทุนจะเปดใหซื้อขายไดทุกวันทําการซื้อขายตามที่บริษัทจัดการกําหนด และขอ
สงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามขางตน

" ชวง 7 เดือนแรก หากกองทุนไมทริกเกอร ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนได ซึ่งการกําหนดมูลคาหนวยลงทุนที่เปนเปาหมายเปนเพียงเหตุใหมีการเลิก
กองทุนหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตเิ มื่อมูลคาหนวยลงทุนเปนไปตามเปาหมายนัน้ การกําหนดเปาหมายดังกลาวไมใชการประมาณหรือการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับ
ผลตอบแทนตามมูลคาที่กําหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้หากภาวะตลาดหรือภาวการณลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ
กองทุนรวมอาจไมดําเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติก็ได

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการที่ธนาคาร
ไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทํา
ใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไมสามารถซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารที่
ถือครองอยูในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารมีจํากัด
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการ
ผิดนัดชําระหนี้ คือบริษัทผูออกตราสารหนี้นั้นๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดที่ตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัท
ประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอที่จะมาจายคืน เปนตน บลจ.ไทยพาณิชย และธนาคารไทยพาณิชย มิไดประกันความเสี่ยงดังกลาวแต
อยางใด
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศตาง ๆ ที่กองทุนลงทุน
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) : กองทุนจะใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ทั้งจํานวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนากับคูสัญญาที่เปนธนาคารพาณิชยที่อยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณี
ที่คูสัญญาไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามที่กําหนดไว
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา : ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศ
ที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
8. ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามที่
คาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือ
หนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 มิได
เปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของ
ขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม
ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง
สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาสามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสาร
ฉบับนี้แลว
ขาพเจา ........................................................................................................................................................ รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุน
ในกองทุนเปดไทยพาณิชย China Trigger ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนานี้เปนอยางดีแลว
ลายมือชื่อสั่งซื้อหนวยลงทุน............................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...........................................................................................
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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 ผู บ ริโ ภคมี สิ ทธิ ป ฏิเ สธการซื้อ ผลิต ภั ณฑ ด านหลัก ทรัพ ย ค วบคู กับ ผลิต ภั ณฑ ข องธนาคารไทยพาณิช ย หรื อผู ส นับ สนุ น
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
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