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ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ 
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 
             

             

             

          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562 

กองทนุเปิดไทยพาณชิย์คอมเพล็กซ์รีเทิรน์ 1YB 

SCB Complex Return 1YB  

(SCBCR1YB) 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 

กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน 
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กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/
หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) รวมกันทั้งสิ้น 
ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้ เติบโต
เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ประเภท สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ ดัชนี SET 50 Index (SET50 
Index) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง SET 50 Index (SET50 Index) 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 

 

 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่่ากว่าหุ้นได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ไมต่้องการไถ่ถอนหนว่ยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ป ี

▪ ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงด้านเครดิตได ้

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของ
สินทรพัย์อ้างอิง 

 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แนน่อน  

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ป ี
 

 

             ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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ค าเตอืนที่ส าคัญ 

- กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคล่ือนไหวของราคา

สินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการค่านวณ ตามเงื่อนไขที่ได้

ก่าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อนการ

ตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการค่านวณไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุน  

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management 

(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่า

กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควร

ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ

ลงทุน โดยค่านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง  

- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายน่าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ จึงท่าให้กองทุนอาจมีความเส่ียงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนควร

ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน  

- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและกาตาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

ของตนเอง 

- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ ผลตอบแทนชดเชย (Rebate) อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่่ากว่าอัตราที่ก่าหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 

 

         คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย์  

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน (SD) 

ต่ า             สูง 

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

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ า             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทนุในผู้ออกตราสาร 
high issuer concentration risk 
ต่ า             สูง 

< 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 

 

 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.scbam.com 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
             - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อค่านวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจ่าหน่าย (ถ้ามี) ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดของกองทุน 

 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 1.07% ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.07% ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.07% ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ 
 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้ในครั้งแรก) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลคา่ซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม : ไม่มี  เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการด่าเนินงานได้เพราะอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงี่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท์ ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นส่าหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous 

ผลการด าเนินงานในอดตี 
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ไม่มี 
ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน) 
10 พฤษภาคม 2562 
ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) 
 

วันท าการซื้อ  :  เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่าง                  
วันที่ 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562 

มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่ก่าหนด 

วันท าการขายคืน  : รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ 
มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืน  : ไม่ก่าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ า   : ไม่ก่าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วันท่าการถัดจากวันท่าการขายคืน 

(ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการ             
บริษัทจัดการจะน่าเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมด
ไปลงทนุต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสาร
หนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตลาด
เงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :  
- www.scbam.com ทุกวันท่าการแรกของเดือน 

- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

วันท่ีจดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

ข้อมูลอื่น ๆ 

รายชื่อ ขอบเขตหน้าที ่ วนัที่เร่ิมบริหารกองทนุนี ้

นายยุทธพล วิทยพาณชิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ           
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้   

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ธนะวัฒน ์ ผู้อ่านวยการ ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนี้ตา่งประเทศ 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

นางสาว สินีนาถ ปอแกว้ รองผู้อ่านวยการ ฝ่ายการ
ลงทุนตราสารหนี้ตา่งประเทศ 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

http://www.scbam.com/
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website : www.scbam.com : email : advisory.scbam@scb.co.th  
  
  
  
  
  
  
  

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีค วามเส่ียงจากการ
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของส่านักงาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส่านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ

ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่นส่าคัญผิด 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/
ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ่ากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด่าเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ่าเป็นจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด่าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษทัจัดการท่ีจะ
ปฏิบัติการและด่าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ ด่าเนินการอื่นใดเท่าที่จ่าเป็น
ส่าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดการแต่งต้ังขึ้น (ถ้ามี) 

  
  
  
  
  
  

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

 
ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 
 

สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ทาง
เว็บไซต์  www.scbam.com 
                                    
  
  
  
  
  
 ซ๗ 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายชื่อ ขอบเขตหน้าที ่ วันที่เร่ิมบริหารกองทนุนี ้

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนี้ตา่งประเทศ 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

http://www.scbam.com/
http://www.scbam.com/
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation 
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว 

• ป้องกันความเสี่ยงบางส่วนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออก 

ตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วัน
จดทะเบียน 

ผลตอบแทน 
จากตราสารต่อปี 

(THB) 

ประมาณการการได้รับ
เงินต้น+ผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 

บัตรเงินฝาก ธ. China Construction 
Bank (CCB) – จีน 

A 

(FITCH International) 
16.00% 2.00% 16.32% 

บัตรเงินฝาก ธ. Ambank Bank 
(Ambank) - มาเลเซีย 

A3  

(Moody’s) 
5.00% 2.10% 5.11% 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC)  

– จีน 

A  

(FITCH International) 
5.00% 2.10% 5.11% 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha)  

- กาตาร์ 

A 

(FITCH International) 
19.00% 2.60% 19.49% 

บัตรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank 
(CMB) – จีน 

BBB+  

(FITCH International) 
19.00% 2.20% 19.42% 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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เงินฝาก ธ. Commercial Bank of 
Qatar (CBQ) - กาตาร์ 

A  

(FITCH International) 
19.00% 2.60% 19.49% 

ตราสารหน้ี ธ. Mashreq Bank 
(MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A 

(FITCH International) 
10.00% 2.50% 10.25% 

ตราสารหน้ี ธ. Emirate NBD Bank 
(ENBD) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A+ 

(FITCH International) 
5.00% 2.30% 5.12% 

รวม (เฉพาะตราสารหน้ี เงินฝาก และ
บัตรเงินฝาก) 

 98.00%  100.30% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)    -0.30% 

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ 
ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 

 98.00%  100.00% 

ส่วนที่ 2 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Warrant) ท่ีมี
สินทรัพย์อ้างอิง SET 50 Index (SET50 

Index) 
xxxxx 2.00%   

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจ่าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นส่าคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ันต้องไม่ท่าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส่าคัญ โดยประมาณ
การอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจท่าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (กอ่นหกัค่าใช้จ่าย) 

1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET 50 Index (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 
2. ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วัน

เริ่มต้นสัญญา) - 1  
3. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 50 % 
4. Rebate Rate = 1.8% 

วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อน่ามาค่านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 
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รายละเอียดการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีที่ 1 
ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง ≤ 0% 

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ่านวนเพียงอย่างเดียว 
 (ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน) 
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีที่ 2 
ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนี
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ่านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝาก
และตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาด
ของสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีที่ 3 

1) ค่ าก ารเป ล่ีย น แ ป ลงข อ งดั ช นี  ณ  วัน
พิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนี
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี ณ วันท่าการ
ใดท่าการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวัน
พิจารณาดัชนีอ้างอิง> 15% ของระดับดัชนี
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่น่า
ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวัน
ท่าการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) 

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ่านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝาก
และตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทนุในสัญญาวอร์แรนท์  
= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวัน
ท่าการ  
ตัวอย่างการได้รับเงนิต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุ 
สมมติฐาน 

- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี ้
ประเภทหลกัทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทนุ (ร้อยละ) เงินลงทนุ (บาท) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 98 980,000 
ส่วนท่ี 2 : สัญญาวอร์แรนท์ 2 20,000 
รวม 100 1,000,000 

- ระดับของดชันีอ้างอิง ดงันี ้
 ระดับของดัชนีอ้างอิง    

ณ วันที่เร่ิมตน้สัญญา 
ระดับสูงสุดของดัชนีอ้างอิง

ระหว่างอายุโครงการ 
ระดับของดัชนีอ้างอิง  

ณ วันพจิารณาดัชนีอา้งอิง 
กรณีที่ 1 1,000 < 1,150 900 
กรณีที่ 2 1,000 < 1,150 1,150 
กรณีที่ 3    
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1) 
2) 

1,000 
1,000 

< 1,150 
> 1,150 

1,160 
ไม่น่ามาพจิารณา 

กรณีที่ 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอา้งองิ ≤ 0% ดังนี ้
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและผลตอบแทนทัง้หมดที่

คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนที่ 1 
ตราสารหนี้ เงินฝากและ 
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

 
1,000,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในสัญญา

วอร์แรนท์ 
1,000,000 บาท 

กรณีที่ 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอา้งองิ > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดชันีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
ดังนี ้

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนที่ 1 

ตราสารหนี้ เงินฝากและ 
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

 
1,000,000 บาท 

 
 
 

75,000 บาท  
ค่านวนจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งองิ 
(1,150/1,000) -1 = 0.15 
2. ผลตอบแทน   
(50% x 0.15) x 1,000,000 = 75,000 บาท 

1,000,000 + 75,000      
= 1,075,000 บาท 

กรณีที่ 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี > 15% ของระดับดชันีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดงันี ้
1) คา่การเปล่ียนแปลงของดชันี ณ วันพิจารณาดัชนีอา้งองิ > 15% ของระดับดัชนีอา้งอิง ณ วันเริม่ต้นสัญญา หรือ 
2) คา่การเปล่ียนแปลงของดชันี ณ วันท่าการใดทา่การหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดชันีอ้างองิ> 15% ของระดับดชันี
อ้างองิ ณ วันเริ่มต้นสัญญา  

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ   ส่วนที่ 1 

ตราสารหนี้ เงินฝากและ 
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

 
1,000,000 บาท 18,000 บาท  

ค่านวนจาก 
ผลตอบแทนชดเชย 
1.8% x 1,000,000 = 18,000 บาท 

1,000,000 + 18,000                
= 1,018,000 บาท 
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สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
กรณีที ่ เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนที่ 1 

ตราสารหนี้  
เงินฝากและตราสาร
ทางการเงนิ (บาท) 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท์

(บาท) 

รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 
1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนี  ณ  วัน

พิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% 
1,000,000 0 1,000,000 

2 
 
 
 

เงื่อนไข : 
ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันี ณ วัน
พิจารณาดัชนีอา้งองิ > 0% แต่ ≤ 15% 
ของระดับดชันีอ้างอิง ณ วันเริ่มตน้
สัญญา 
ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันี
อ้างองิ) x มูลค่าตามขนาดของสญัญา
วอร์แรนท์ 

1,000,000 75,000 1,075,000 
 

3 เงื่อนไข :  
1) คา่การเปล่ียนแปลงของดชันี ณ วัน
พิจารณาดัชนีอา้งองิ > 15% ของระดับ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) คา่การเปล่ียนแปลงของดชันี ณ วัน
ท่าการใดทา่การหนึง่ตลอดอายุโครงการ
จนถึงวันพิจารณาดชันีอ้างอิง> 15% 
ของระดับดชันีอ้างอิง ณ วันเริ่มตน้
สัญญา  
ผลตอบแทน : 
Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาวอร์แรนท์ 

1,000,000 18,000 1,018,000 

ข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) ที่ Warrant ใช้อ้างอิง 
เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท่าขึ้นเพื่อใช้แสดงระดบัและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มี
มูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่่าเสมอ เป็นดัชนีประเภท composite index ค่านวณแบบถ่วงน้่าหนักด้วย
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดัชนีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัว
มีน้่าหนัก ≤ 20% ของน้่าหนักทั้งหมด ตัวที่มีน้่าหนักสูงสุดได้แก่ PTT = 11.79% (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 
ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงท่าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก
บริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th 

http://www.set.or.th/


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์

ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะน าเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  (SCBSFF)  ซ่ึงเป็นไป
ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ

ค าเตือน :
(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่ก าหนดได้ ในกรณีที่มี
ย อ ดจ า หน่ า ยหน่ ว ย ล งทุ น เ ท่ า กั บห รือ มา กกว่ า จ า น ว น เ งิ น ลงทุ น โ คร งก า ร 
(2) กองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
(Hedging) ทั้งจ านวน (3) ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะ
เมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงน้ันต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่
ประมาณการไว้
*หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป
ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

หมายเหตุ :

กองทุนนี้เหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทั่วไป
ลงทุนขั้นต่ า 10,000 บาท โดยลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศรวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่

น้อยกว่าร้อยละ 98 ของ NAV โดยมีเป้าหมายใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี ้เติบโตเป็น
ร้อยละ 100 ของ NAV และลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของ NAV ในสัญญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภท สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการ

จ่ายผลตอบแทนอ้างองิกับ ดัชนี SET 50 Index (SET50 Index) 

อายุโครงการประมาณ 1 ปี
(SCBCR1YB)
SCB Complex Return 1YB
คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB

ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน
อันดับความนา่เช่ือถือ
ระยะยาวของผู้ออก

ตราสาร

สัดส่วน
การลงทุน

ผลตอบแทน
จากตราสารต่อ

ปี (THB)

ประมาณการการไดร้ับ
เงินต้น+ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ
ส่วนท่ี 1 (2)

บัตรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) – จีน A (FITCH) 16.00% 2.00% 16.32%
บัตรเงินฝาก ธ. Ambank Bank (Ambank) - มาเลเซีย A3 (Moody’s) 5.00% 2.10% 5.11%
เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) – จีน A (FITCH) 5.00% 2.10% 5.11%
เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) - กาตาร์ A (FITCH) 19.00% 2.60% 19.49%
บัตรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) – จีน BBB+ (FITCH) 19.00% 2.20% 19.42%
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์ A (FITCH) 19.00% 2.60% 19.49%
ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank (MASQ) - สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ A (FITCH) 10.00% 2.50% 10.25%
ตราสารหนี้ ธ. Emirate NBD Bank (ENBD) - สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ A+ (FITCH) 5.00% 2.30% 5.12%
รวม (เฉพาะตราสารหนี้ เงินฝาก และบัตรเงินฝาก) 98.00% 100.30%
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) (3) -0.30%
เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 98.00% 100.00%

ส่วนท่ี 2

สัญญาซ้ือขายลว่งหน้า (Warrant) ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง SET 50 Index (SET50 Index) xxxxx 2.00%

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 
1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวน
มาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรบัหนังสือช้ีชวนได้ทุกวันท าการ
ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซ่ึงมีปัจจัย
อ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจท าให้ราคา
ของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัย
อ้างอิงได้ ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องก่อนท าการลงทุน และควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อน
ท าการลงทุน



เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

ค าเตือน :

❖ ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit risk) แล้วแต่อาจยัง
มีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยส าคัญต่อนโยบายในการด าเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event 
risk) อยู่

❖ กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดช าระหนี้ (default risk) ที่เกิดข้ึนจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับเงินต้นคืนเต็มจ านวนได้

❖ ราคาของสัญญาวอรแ์รนตข้ึ์นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดช าระหนี้ (default risk) ที่เกิดข้ึนจากการผิด
ช าระหนี้ของผู้ออกสัญญาวอรแ์รนต์ / คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ได้

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

เงื่อนไข 
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 1
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤
0%

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวนเพียงอย่างเดียว
(ในส่วนการลงทุนตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน)
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

กรณีที่ 2
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 
0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและตรา
สารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาวอร์แรนท์

กรณีที่ 3

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 
15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันท าการใดท าการหน่ึง
ตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง> 15% ของ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่น าค่าการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวันท าการดังกล่าวมา
พิจารณาอีก)

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและตรา
สารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท์ 
= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอรแ์รนท์



1. China Construction Bank (CCB) เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจนีรองจากธนาคาร ICBC เท่าน้ัน นอกจากนี้ CCB ยังเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์
ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกอีกด้วย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1954 มีส างานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมี
สินทรัพย์รวมประมาณ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง และ เซี่ยงไฮ้ มีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผ่าน Central 
Huijin Investment (Huijin)ซึ่งเป็นบริษัทเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน คิดเป็นร้อยละ 59 มีคุณภาพ
สินทรัพย์ที่ดี ธนาคารมีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ในระดับต่ า โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่
ที่ร้อยละ 1.49 รวมทั้งได้มีการตั้งส ารองครอบคลุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ทั้งหมดแล้ว โดยมีอัตราส่วนการตั้งส ารองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL 
Coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 171.08
ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 36,777 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 33,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 35,149 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 37,232 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2560  ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 13.71 และ ด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) เท่ากับร้อยละ 15.50 มีอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s : A1 / P1 / Stable, S&P : A / A1 / Stable, FITCH : A/ F1 / 
Stable / Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 31 July 2018
2. AMBANK (M) BERHAD (AMBANK) เป็น Core subsidiary ของ AMMB group ซึ่งรายได้ที่มาจาก AMBANK คิดเป็น 62 % ของรายได้รวมทั้งกลุ่ม AMMB 
Holding Berhad (AMMB Group) ประกอบธุรกิจเป็น Investment holding company จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย AMMB Group ถือเป็น
ธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ในประเทศมาเลเซีย มีขนาดสินทรัพย์เท่ากับ 25.4 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ส าหรับ AMBANK มีขนาดสินทรัพย์คิดเป็น 
69% ของขนาดสินทรัพย์ของกลุ่ม มีผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง AMMB Group มีผู้ถือหุ้นหลักคือ The Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) โดย
ถือหุ้นอยู่ประมาณ 24% AMBANK เป็นธนาคารที่เน้นธุรกิจ Retail Banking เป็นหลัก AMBANK จะเน้นกลุ่มลูกค้าไปที่ SME, Mid Corporate และ Corporate 
นับตั้งแต่ปี 2557 AMBANK ได้ปรับกลยุทธ์โดยการ rebalance loan portfolio เพ่ือเน้นไปทาง mortgage loan ให้มากขึ้น (จากเดิมที่เน้น auto loan) ส่งผลให้ 
AMBANK มีคุณภาพทรัพย์สินดีขึ้น และอัตราส่วน NPL มีแนวโน้มที่ลดลง
คุณภาพของสินเชื่อที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า ณ 30 กันยายน 2561 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ 1.60% ของสินเชื่อรวม 
AMBANK มีก าไรมาโดยตลอด
• ในปี 2556 AMBANK มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 404 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี 2557 AMBANK มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 456 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี 2558 AMBANK มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 305 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี 2559 AMBANK มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 210 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี 2560 AMBANK มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 215 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.) AMBANK มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 106 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
AMBANK มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 30  กันยายน 2561 มีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับ 12.3% และมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio--CAR) อยู่ที่ 16.3 % 
อันดับความน่าเชื่อถือ
• Moody’s : Baa1 / P-2 / Stable
• S&P: BBB+/ A-2 / Stable
• Fitch: -
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 18 February 2019

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YB

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



3. Bank of China (BOC) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศจีน รองมาจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 
ธนาคาร China Construction Bank (CCB) และธนาคาร Agricualtural Bank of China (ABC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1912 ปัจจุบัน BOC เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 2.99 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BOC เป็น 1 ใน 4 ธนาคารใหญ่ที่
รัฐบาลถือหุ้นอยู่ โดยรัฐบาลจีนถือหุ้น BOC ผ่าน Central Huijin Investment (Huijin) ซึ่งเป็นบริษัทเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน คิดเป็นร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมด มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.45 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) เพียงพออยู่ที่ร้อยละ 159.18 ผล
การด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2556 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 25,919 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 27,334 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,912 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 21,031 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,496 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 12.02 และ ด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 14.19
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A / A1 / Stable, FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 18 September 2018
4. Doha Bank (DOHA) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5  ของประเทศกาตาร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2.6 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร์ ปํจจุบันธนาคารมีจ านวนสาขาในประเทศกาตาร์กว่า 39 สาขา มีรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้น
หลัก โดยถือผ่าน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร์ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 17 คุณภาพของสินเชื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) ต่ าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.61 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) ที่ร้อยละ 125 ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2555 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 358 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2556 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 373 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 17.4และ ด ารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 17.5 ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังน้ี Moody’s: A3 / P-2/ Stable, S&P: BBB+/ A-2 / Negative, Fitch: A / 
F1 / Stable  Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 31 July 2018
5. China Merchants Bank (CMB) CMB เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 
9.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีจ านวนสาขา 1,921 สาขาใน 113 ประเทศ China Merchants Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 30 China 
Merchants Group (CMG) เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นผ่านส านักงานคณะกรรมการดูแลและจัดการทรัพย์สินของ
ภาครัฐ (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council – SASAC) ปัจจุบัน CMG มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร
กว่า 7.3 ล้านล้านหยวนจีน หรือ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ CMB มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ต่ า ร้อยละ 1.61 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) ในระดับที่สูง ร้อยละ 
262.14 สูงกว่าสิ้นปีก่อนที่ ร้อยละ 180.06 ผลการด าเนินงานที่มีก าไรมาโดยตลอด
• ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 9,074 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 9,182 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 9,348 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 10,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 13.02 และมีด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 15.48
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+ / A2 / Stable, FITCH: BBB / n.a. / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 18 September 2018
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รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YB
6. Commercial Bank of Qatar (CBQ) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 10 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 
และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ ซึ่งมีสาขาทั้งหมด 31 สาขาทั่วประเทศ CBQ เน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 77 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล โดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อให้กับภาคบริการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 แล้วรอง
ลงคือสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อให้กับภาครัฐบาล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26 และ 13 ตามล าดับ ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 3.8 หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของทั้งระบบธนาคาร
ในประเทศกาตาร์ มีรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นหลักและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตาร์ถือหุ้นในธนาคารผ่าน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกาตาร์ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.8 ได้รับการสนับสนุนจากรฐับาลด้วยดมีาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2552 และ 2554 รัฐบาลกาตาร์
เคยอัดฉีดเงินทุนให้แก่ CBQ ประมาณ 880 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ คุณภาพของสินเชื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.7ของสินเชื่อ และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Coverage ratio) อยู่ที่ร้อย
ละ 81 CBQ มีก าไรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2555 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 552 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2556 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 440 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2557 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 532 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2558 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 400 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2559 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 138 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2560 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 166 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
CBQ มีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 14.5 และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio-CAR) อยู่ที่ร้อยละ 16.1 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
อันดับความน่าเชื่อถือของ CBQ: Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+/ A-2 / Negative, Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 31 July 2018
7. Mashreq Bank (MASQ) เป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 38,095 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปัจจุบันธนาคารมีสาขาและส านักงานตัวแทนทั่วสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และต่างประเทศกว่า 76 สาขา มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่ง ผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอ านาจควบคุมธนาคาร MASQ คือตระกูล Al-Ghurair ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 71 
ตระกูล Al-Ghurair เป็นตระกูลที่มีสินทรัพย์รวมเป็นอันดับ 2 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คุณภาพของสินเชื่ออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ณ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ ( NPL ratio) อยูที่ร้อยละ 3.82 มีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอยู่ใน
ระดับที่สูง โดยอัตราส่วนส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ( Coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 130 มีสภาพคล่องในระดับที่สูงและเพียงพอ ณ 
31 ธันวาคม 2561 MASQ มีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan-to-Deposit Ratio) และอัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อสินทรัพย์ทั้งหมด ( Total liquidity 
asset to Total asset Ratio) ไว้ที่ระดับร้อยละ 83.24 และ 40.43 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับสภาพคล่องที่มีอยู่อย่างเพียงพอ ผลการด าเนินงานที่มีก าไร
อย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2556 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 492 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 654 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 654 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 524 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 559 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 316 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 15.33 และมีด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 16.45
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s: Baa1 / P2 / Stable • S&P: A- /A2 / Stable • FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
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8. Emirates NBD (ENBD) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รองมาจาก First Abu Dhabi Bank และมีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งใน
รัฐดูไบ ENBD เกิดจากการรวมตัวของสองธนาคาร คือ Emirates Bank International และ National Bank of Dubai มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐดูไบ ณ 31 
ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 136.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 21.2 ของทั้งระบบธนาคารในสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์
•.มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่ง
รัฐบาลดูไบถือหุ้นผ่าน Investment Corporation of Dubai ซึ่งเป็นหน่วยงานลงุทนของรัฐ โดยถือหุ้นธนาคารร้อยละ 55.7 ของหุ้นทั้งหมด
ธนาคารได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลดูไบ ในอดีตรัฐบาลดูไบและกระทรวงการคลังของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เคยอัดฉีดเงินทุนให้กั บทางธนาคารเพ่ือ
ช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่อง
• คุณภาพของสินเชื่อปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2554 คุณภาพสินเชื่อของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 ธนาคารมียอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม  
(NPL ratio) อยู่สูงถึงร้อยละ 14.3 แต่อย่างไรก็ตามทางธนาคารสามารถควบคุมและปรับลดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลงอย่างต่อเน่ือง โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารมี NPL ratio อยู่ที่ร้อยละ 5.89 และมีการตั้งส ารองครอบคลุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Coverage ratio) แล้วถึงร้อยละ 127.7
•ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,971 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 2,272 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 2,773 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
•ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง
ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 19.79และ ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) 
เท่ากับร้อยละ 20.93
•ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
Moody’s: A3 / P2 / Stable
S&P:      n.a.
FITCH:  A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 29 April 2019

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



1. กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงใน
ลักษณะเส้นตรง แต่ข้ึนอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณ ตามเง่ือนไขที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่ านั้น 
ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 
2. บลจ.ไทยพาณิชย์และธนาคารไทยพาณิชย์มิได้ประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit 
Risk / Default Risk) ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร 
และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้รับรอง ผู้อาวัล 
ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาในการท าธุรกรรม มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อ
ครบก าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียตามเวลาที่ก าหนดไว้

3. ในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจ านวน โดยกองทุนจะ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาไม่
สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ก าหนดไว้

4. กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) กองทุนจะเข้า
ท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจ านวน

5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับ
อนุมัติจากส านักงานและที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท า
ข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2562 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. .............................. รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลของการ
ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้ เป็นอย่างดีแล้ว 

ความเสี่ยงท่ีส าคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB

ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่า ข้าพเจ้ารับทราบ กองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับค าชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไว้ใน
เอกสารฉบับนี้แล้ว

ลายมือชื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน.....................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบริษัท (หากม)ี...................................................................................................

วันที่....................................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
1.1 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Fact Sheet) เช่น หนังสือชี้ชวนส่วน

สรุปข้อมูลส าคัญ ส าหรับกองทุนรวม ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร ส าหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่ส านักงาน ก .ล.ต. ก าหนด 
เป็นต้น

1.2 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ เช่น “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจ านวนเมื่อ
ไถ่ถอน ต่างจากการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นตามจ านวนที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด ” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุน
ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”

1.3 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย 
ใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
2.1 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้
2.2 ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย และ

ต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2.3 ผู้บริโภคมีสิทธิให้ค ายินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา

ซื้อผลิตภัณฑ์

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม
3.1 ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนผ่าน บลจ .ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายทุกราย และผู้บริโภคต้องได้รับหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
3.2 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้ที่ SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาท าการ

4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุน

การขาย ไม่ปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย


	fact sheet_SCBCR1YB
	SCBCR1YB IPO 30 Apr - 9 May 2019

