
1 
 

 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                

       
 
 
 

                 
                

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ 
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 
             

             

             

          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
ข้อมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2562 

กองทนุเปิดไทยพาณชิย์คอมเพล็กซ์รีเทิรน์ 1YD  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Complex Return 1YD Not for Retail Investors 
(SCBCR1YD) 

กองทนุรวมผสม 
กองทนุรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน       
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
การเขา้ร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 

กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน 

                                                 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย             
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กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/
หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้น
ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้ เติบโต
เป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน SPDR Gold Shares (GLD 
UP) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุน SPDR Gold Shares (GLD UP)  
ประมาณการผลตอบแทนตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน 

ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถอื
ระยะยาวของผู้ออกตรา

สาร  

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วันจด

ทะเบียน 

ผลตอบแทน 
จากตราสารต่อปี 

(THB) 

ประมาณการการได้รับ
เงินต้น+ผลตอบแทน  

ณ วันครบอายุ
โครงการ 

ส่วนท่ี 1 

ตราสารหนี้ บริษัท True Corporation 
(TRUE) – ไทย 

BBB+ (TRIS) 10.00% 3.00% 10.30% 

ตราสารหนี้ บริษัท Golden Land Property 
Development (GOLD) – ไทย 

BBB+ (TRIS) 10.00% 2.00% 10.20% 

ตราสารหนี้ ธ. China Merchant Bank 
(CMB) - จีน 

BBB+ 
(FITCH International) 

15.00% 1.80% 15.27% 

ตราสารหนี้ ธ. Agricultural Bank of 
China (ABC) - จีน 

A 
(FITCH International) 

15.00% 1.80% 15.27% 

ตราสารหนี้ ธ. Bank of China (BOC) - จีน 
A 

(FITCH International) 
5.00% 1.80% 5.09% 

ตราสารหนี้ ธ. Abu Dhabi Commercial 
Bank (ADCB) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A+ 
(FITCH International) 

5.10% 1.85% 5.19% 

ตราสารหนี้ ธ. Emirate NBD Bank 
(ENBD) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A+ 
(FITCH International) 

5.00% 1.80% 5.09% 

ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank (MASQ) - 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

A 
(FITCH International) 

13.00% 1.80% 13.23% 

ตราสารหนี้ ธ. Qatar National Bank 
(QNB) - กาตาร ์

A+ 
(FITCH International) 

10.00% 1.85% 10.19% 

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 
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ตราสารหนี้ ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - 
กาตาร ์

A 
(FITCH International) 

10.00% 1.85% 10.19% 

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)  98.10% 1.92% 100.02% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*    -0.02% 

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตาม
ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ป ี

 98.10%  100.00% 

ส่วนท่ี 2 

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Warrant) ที่มี
สินทรัพย์อ้างอิง เป็นกองทุน SPDR Gold 
Shares (GLD UP) 

 1.90%   

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 

 

 

 

▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่่ากว่าหุ้นได้  
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการไถ่ถอนหนว่ยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี  
▪ ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงด้านเครดิตได้  
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของ

กองทุน SPDR Gold Shares (GLD UP) 
▪ ผู้ลงทุนที่เข้าใจการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แนน่อน  

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ป ี
 

 

             ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
 
 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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ค าเตอืนที่ส าคัญ 

- กองทุนรวมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนและมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป ผู้
ลงทุนควรศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขายให้เข้าใจก่อน
การลงทุน  
- กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคล่ือนไหวของราคา

สินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการค่านวณ ตามเงื่อนไขที่
ได้ก่าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อน
การตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการค่านวณไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจ
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน  
- กองทุนมีการลงทุนในสัญญาวอแรนต์ที่มีการจา่ยผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Shares 

(GLD UP) ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคล่ือนไหวของราคาสัญญาวอแรนต์อาจไม่เท่ากับความเคล่ือนไหว
ของราคาปัจจุบัน (spot price) ของหน่วยลงทุน 
- กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมี
ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูงกว่า ผู้
ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค่านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ ผู้
ลงทุนเอง  
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายน่าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ จึงท่าให้กองทุนอาจมีความเส่ียงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุน
ควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน  
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ

พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  
- ในส่วนการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) กองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign exchange rate risk) ส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงิน
ฝากและ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจ่านวน  
- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือ Rebate Rate อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง

หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่่ากว่าอัตราที่ก่าหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

         คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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- กองทนุอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากการผิดนัดช่าระหน้ีเงนิต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) อัน
เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้่าประกัน หรือคู่สัญญาในการท่า ธุรกรรม มีผลการด่าเนินงานและ
ฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบก่าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับช่าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่ก่าหนดไว้ 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม National credit rating scale       

GOV/AAA AA, A BBB ต่่ากว่า BBB Unrated 
ต่ า                                                                                                                                                            สูง 
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale                                                                                                                                                       

AAA AA, A BBB ต่่ากว่า BBB Unrated 
ต่ า                        สูง 
หมายเหตุ : แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารหรือเงินฝากท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) น้ันเกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์  
ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน (SD)           

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% 
ต่ า                       สูง 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกันความเสี่ยง fx            

ท้ังหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
ต่ า                        สูง 
หมายเหตุ : เฉพาะส่วนตราสารหน้ีป้องกันความเสี่ยง fx ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด ส่วนสัญญาวอร์แรนท์ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง fx 
         

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร 
High Issuer Concentration Risk           

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
ต่ า                                                                                                                                                          สูง 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่www.scbam.com 
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หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

             - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อค่านวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุน 
 

 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.07% ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

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

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ 
 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ 
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้ในครั้งแรก) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลคา่ซื้อขาย) 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous 

ผลการด าเนินงานในอดตี 
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ไม่มี 
ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน) 
 วันที่ 24 กันยายน 2562 
ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) 
 

วันท าการซื้อ  :  เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่าง                  
วันที่ 17- 23 กันยายน 2562 

มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท 
มูลค่าข้ันต่ าของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่ก่าหนด 

วันท าการขายคืน  : รับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิณ วันครบอายุโครงการ 
มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืน  : ไม่ก่าหนด 
ยอดคงเหลือข้ันต่ า   : ไม่ก่าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วันท่าการถัดจากวันท่าการขายคืน 

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

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :  
- www.scbam.com ทุกวันท่าการแรกของเดือน 

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

วันท่ีจดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

ข้อมูลอื่น ๆ 

รายชื่อ ขอบเขตหน้าที ่ วันที่เร่ิมบริหารกองทนุนี ้

นายยุทธพล วิทยพาณชิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ           
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้   

วันท่ีจดทะเบียนกองทนุ 

นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ธนะวัฒน ์ ผู้อ่านวยการ ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารหนี้ตา่งประเทศ 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

นางสาว สินีนาถ ปอแกว้ รองผู้อ่านวยการ ฝ่ายการ
ลงทุนตราสารหนี้ตา่งประเทศ 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

รายชือ่ผู้จัดการกองทุน 

http://www.scbam.com/
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 จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ่านวน 

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

ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้สอบทานขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่าคัญ ณ วันที ่16 กันยายน 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการด่าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท่าให้ผู้อื่นส่าคัญผิด 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/
ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ่ากัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด่าเนิน
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 ตลอดจนมีสิทธิด่าเนินการอื่นใดเท่าที่จ่าเป็น
ส่าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดการแตง่ตั้งขึ้น (ถ้ามี) 

  
  
  
  
  
  

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

 
ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 
 

สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ทาง
เว็บไซต์  www.scbam.com 
                                    
  
  
  
  
  
 ซ๗ 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายชื่อ ขอบเขตหน้าที ่ วนัที่เร่ิมบริหารกองทนุนี ้

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนี้ตา่งประเทศ 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

http://www.scbam.com/
http://www.scbam.com/
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 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)  

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช่าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้่า
ประกัน หรือ คู่สัญญาในการท่าธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้่าประกัน 
หรือคู่สัญญาในการท่า ธุรกรรม มีผลการด่าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันเม่ือครบก่าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับช่าระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่ก่าหนดไว้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุล
เงินดอลล่าร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว 
- ส่วนตราสารหนี้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
- ส่วนสัญญาวอร์แรนท์ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  : ผู้ลงทุนจึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใน
ส่วนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ 
ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ 
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 
1.  สินทรัพย์อ้างอิง คือ กองทุน SPDR Gold Shares (GLD UP) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) 
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง = (ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง / ระดับของ

สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1  
3.  ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วัน 

พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 60 % 
5. Rebate Rate = 1% 
รายละเอียดการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด 

 เงื่อนไข  
เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา

สินทรัพยอ์้างอิง ≤ 0% 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ่านวนเพียงอย่างเดียว 
(ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน) 
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 2 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา

สินทรัพย์อ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ่านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน) x มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 3 

1) ค่าการเปลี่ ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิ ง ณ  วัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 15% ของระดับสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง  ณ วันท่าการ
ใดท่าการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง > 15% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่น่าค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวันท่าการดังกล่าวมาพิจารณา
อีก) 

ได้รับเงินต้นคืนท้ังจ่านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงิน
ฝากและตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชยจากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (Rebate Rate x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน) x 
มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์ 

ในการพิจารณาว่าเข้าเง่ือนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
อ้างอิงทุกสิ้นวันท่าการ 
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สมมติฐาน 

- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้ 
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุน  อัตราผลตอบแทน 

ณ วันครบอายุ
โครงการ  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและ
ผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ 
    (ต่อปี) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทาง
การเงิน 

98.10% ประมาณ 1.92% 100.02% 

หักค่าใชจ้่ายโดยประมาณ   0.02% 
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ี 
1 หลังหักคา่ใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ  

  100% 

ส่วนท่ี 2 : สัญญาวอร์แรนท์ 1.90% ตัวอยา่งผลตอบแทนจากสัญญาวอร์
แรนท์ปรากฎตามตารางด้านล่าง 

- ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ดังนี้ 
 ระดับของสนิทรัพย์อ้างอิง 

ณ วันที่เร่ิมตน้สัญญา 
ระดับสูงสุดของสนิทรัพย์
อ้างอิงระหว่างอายุโครงการ 

ระดับของสนิทรัพย์อ้างอิง     
ณ วันพจิารณาสินทรัพยอ์้างองิ 

กรณีที่ 1 1,000 ≤ 1,150 900 

กรณีที่ 2 1,000 ≤ 1,150 1,100 

กรณีที่ 3 
1) 
2) 

 
1,000 
1,000 

 
≤ 1,150 
> 1,150 

 
1,160 

ไม่น่ามาพจิารณา 

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) 
  อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเมื่อ

เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) 
ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) 

ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 
กรณีทีค่่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์ 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์

กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ  

30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์

    

 

 

 



13 
 

     กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรพัย์อ้างอิง ≤ 0% ดังนี ้

การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนิ
บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหนี้ เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ  

1,000,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสัญญาวอร์

แรนท ์

1,000,000 บาท 

    กรณทีี่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับ
สินทรพัย์อ้างอิง  ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนิ
บาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด
ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ
โครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหนี้ เงินฝาก
และตราสารทางการเงนิ 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทยีบกับดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 
เป็น 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
49,800 บาท 
(คิดเป็น 4.98% ต่อป)ี 
ค่านวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง 
(1,100/1,000) -1   = 0.10 
2. ค่าการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียน  
25/30 = 0.83 
3. ผลตอบแทน   
(60% x 0.10 x 0.83) x 
1,000,000   
= 49,800 บาท 

1,000,000 + 49,800 
= 1,049,800 บาท 
(คิดเปน็ 4.98% ต่อป)ี 
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2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเทยีบกับดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 
เป็น 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 บาท 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท ์
70,200 บาท 
(คิดเป็น 7.02% ต่อปี) 
ค่านวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์อา้งอิง 
(1,100/1,000) -1   = 0.10 
2. ค่าการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียน  
35/30 = 1.17 
3. ผลตอบแทน   
(60% x 0.10 x 1.17) x 
1,000,000   
= 70,200 บาท 

1,000,000 + 70,200 = 
1,070,200 บาท 
(คิดเป็น 7.02% ต่อปี) 

กรณีที่ 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง > 15% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังนี้ 
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสนิทรัพย์อ้างอิง > 15% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันท่าการใดทา่การหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง > 15% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา  

การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนิ
บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐ 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ 
ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด
ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ
โครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหนี้ เงินฝาก
และตราสารทาง
การเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

3.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทยีบกับดอลลาร์สหรัฐ   
จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 
เป็น 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน จากการ
ลงทนุในสัญญาวอร์แรนท์ 
8,300 บาท 
(คิดเป็น 0.83% ต่อปี) 
ค่านวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียน           
25/30 = 0.83 
2. ผลตอบแทนชดเชย   
(1% x 0.83) x 1,000,000   

1,000,000 + 8,300 
= 1,008,300 บาท 
(คิดเป็น 0.83% ต่อปี) 
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= 8,300 บาท 
3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเทยีบกับดอลลาร์สหรัฐ 
จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 
เป็น 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
11,700 บาท 
(คิดเป็น 1.17% ต่อปี) 
ค่านวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปล่ียน  
35/30 = 1.17 

2. ผลตอบแทนชดเชย   
(1% x 1.17) x 1,000,000   
= 11,700 บาท 

1,000,000 + 11,700 
= 1,011,700 บาท 
(คิดเป็น 1.17% ต่อปี) 

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีที ่ อัตราแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ 

เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนท่ี 1  

ตราสารหนี้  เงิน
ฝากและตราสาร
ท า ง ก า ร เ งิ น 
(บาท) 

ส่วนท่ี 2 

สั ญ ญ า ว อ ร์
แรนท ์

(บาท) 

ร ว ม เ งิ น ต้ น แ ล ะ 
ผลตอบแทน (ที่มาก
ที่สุด) ทั้งหมดที่คาด
ว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ   

1 - ค่าการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ  วัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง 
≤ 0% 

1,000,000 0 

(คิดเป็น 0%  

ต่อปี) 

1,000,000 

(คิดเป็น 0% ต่อปี) 

2 2.1 ค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทยีบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ      
จาก 30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร ์เป็น 25 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร ์

เงื่อนไข : 
ค่าการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
พิจารณาสินทรัพย์อา้งองิ 
> 0% แต่ ≤ 15% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างองิ ณ 
วันเริ่มต้นสัญญา 

ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการ
เปล่ียนแปลงของ

1,000,000 49,800  

(คิดเป็น 4.98% 

ต่อป)ี 

 

1,049,800  

(คิดเป็น 4.98%  

ต่อป)ี 

 

2.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทยีบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ      
จาก 30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 35 บาท 

1,000,000 70,200  

(คิดเป็น 7.02% 

ต่อปี) 

1,070,200  

(คิดเป็น 7.02%  

ต่อป)ี 
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ต่อ 1 ดอลลาร ์ สินทรัพย์อ้างอิง x คา่การ
เปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน) x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์
แรนท ์

3 3.1 ค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทยีบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ      
จาก 30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร ์เป็น 25 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร ์

เงื่อนไข :  
1) คา่การเปล่ียนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง ณ 
วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างองิ > 15% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ 
2) คา่การเปล่ียนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง  ณ 
วันท่าการใดท่าการหนึ่ง
ตลอดอายุโครงการจนถงึ
วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างองิ > 15% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริม่ต้นสัญญา  

ผลตอบแทน : 
(Rebate Rate x คา่การ
เปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน) x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์
แรนท ์

1,000,000 8,300  

(คิดเป็น 0.83% 
ต่อปี) 

 

1,008,300  

(คิดเป็น 0.83%  

ต่อป ี) 

 

 3.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทยีบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ      
จาก 30 บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์ เป็น 35 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร ์

1,000,000 11,700  

(คิดเป็น 1.17% 
ต่อปี) 

1,011,700  

(คิดเป็น 1.17%  

ต่อปี) 
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ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 

 
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน  
กองทุนสงวนสิทธิที่จะน่าเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียง ตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยค่านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลง
จากที่ก่าหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อกองทุนอ้างอิง ดังต่อไปนี้: 
1. กองทุนอ้างอิงมีการเลิกกองทุน 
2. กองทุนอ้างอิงหยุดการค่านวณและประกาศ NAV ติดต่อกัน 3 วันท่าการ 
3. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอ่ืนใดที่ส่งผลต่อการด่าเนินงานของกองทุนอ้างอิง หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจ
ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะของความสามารถทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของสัญญาวอร์แรนท์ 
4) มีเหตุการณ์ใด ๆที่ท่าให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของกองทุนอ้างอิงไม่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุนอ้างอิงได้ โดยผู้ออก สัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่าง
ถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ 
a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
ราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสญัญาวอร์แรนท์นั้น หรือ  
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการช่าระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน 
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ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกองทุน SPDR Gold Shares (GLD UP) ที่สัญญาวอร์แรนท์ใช้อ้างอิง 

- กองทุน SPDR Gold Shares (GLD UP) เป็น ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, ตลาดหลักทรัพย์ Hong Kong ประเทศฮ่องกง , ตลาดหลักทรัพย์ Singapore ประเทศสิงคโปร์, ตลาด
หลักทรัพย์ Tokyo ประเทศญี่ปุ่น, ตลาดหลักทรัพย์ Stuttgart ประเทศเยอรมันนี, ตลาดหลักทรัพย์  Mexico ประเทศ
เม็กซิโก, ตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป (Euro comp) , ตลาดหลักทรัพย์ Lima ประเทศเปรู , ตลาดหลักทรัพย์ London 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งราคาที่สัญญาวอร์แรนท์ใช้อ้างอิงจะเป็นราคาที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- London Bullion Market Association (LBMA) เป็นผู้น่าของโลกในการซื้อขาย ก่าหนดมาตรฐาน รูปแบบ และ
แหล่งที่มาของโลหะ รวมถึงทองค่า 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน SPDR Gold Shares (GLD UP) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : 
https://www.spdrgoldshares.com/ 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกองทุน SPDR Gold Shares (GLD UP)  

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 
* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที ่31 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
** ผลการด่าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนนิงานในอนาคต  

 
 

https://www.spdrgoldshares.com/
https://www.spdrgoldshares.com/


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 านวนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในตราสารหนี้ (3) ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ
อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน (4) กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ (Default Risk) 
ของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะ
เมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงนั้นต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่
ประมาณการไว้
*หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป
ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

หมายเหตุ :

กองทุนนี้เหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทั่วไป ลงทุน
ขั้นต่ า 500,000 บาท โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรือเงินฝาก
และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 
รวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 98 ของ NAV โดยมีเป้าหมายใหเ้งิน
ลงทุนในส่วนนี ้เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของ NAV และลงทุนไม่เกินร้อยละ 2
ของ NAV ในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภท สัญญาวอร์
แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน SPDR Gold 
Shares (GLD UP)

อายุโครงการประมาณ 1 ปี
(SCBCR1YD)

SCB Complex Return 1YD 
Not for Retail Investors 

คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน
อันดับความนา่เช่ือถือ
ระยะยาวของผู้ออก

ตราสาร

สัดส่วน
การลงทุน

ผลตอบแทน
จากตราสารต่อ

ปี (THB)

ประมาณการการไดร้ับ
เงินต้น+ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ
ส่วนท่ี 1 (2)

ตราสารหนี้ บริษัท True Corporation (TRUE) – ไทย BBB+ (TRIS) 10.00% 3.00% 10.30%
ตราสารหนี้ บริษัท Golden Land Property Development (GOLD) – ไทย BBB+ (TRIS) 10.00% 2.00% 10.20%
ตราสารหนี้ ธ. China Merchant Bank (CMB) – จีน BBB+ (FITCH International) 15.00% 1.80% 15.27%
ตราสารหนี้ ธ. Agricultural Bank of China (ABC) – จีน A (FITCH International) 15.00% 1.80% 15.27%
ตราสารหนี้ ธ. Bank of China (BOC) – จีน A (FITCH International) 5.00% 1.80% 5.09%
ตราสารหนี้ ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) –
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ A+ (FITCH International) 5.10% 1.85% 5.19%

ตราสารหนี้ ธ. Emirate NBD Bank (ENBD) – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ A+ (FITCH International) 5.00% 1.80% 5.09%
ตราสารหนี้ ธ. Mashreq Bank (MASQ) – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ A (FITCH International) 13.00% 1.80% 13.23%
ตราสารหนี้ ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A+ (FITCH International) 10.00% 1.85% 10.19%
ตราสารหนี้ ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - กาตาร์ A (FITCH International) 10.00% 1.85% 10.19%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้) 98.10% 1.92% 100.02%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) (3) -0.02%
เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 98.10% 100.00%

ส่วนท่ี 2
สัญญาซ้ือขายลว่งหน้า (Warrant) ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง เป็นกองทุน SPDR Gold 
Shares (GLD UP) 1.90%

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 
1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวน
มาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิและรบัหนังสือช้ีชวนได้ทุกวันท าการ
ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรอืบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนนุการขายทุกราย

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซ่ึงมีปัจจัย
อ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจท าให้ราคา
ของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัย
อ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรท 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

❖ ราคาของสัญญาวอร์แรนต์ข้ึนอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดช าระหนี้ (default risk) ที่เกิดข้ึนจากการผิด
ช าระหนี้ของผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ / คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ได้

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

เงื่อนไข 
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 1
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง ≤ 0%

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวนเพียงอย่างเดียว
(ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน)
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท์

กรณีที่ 2
ค่าการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท์

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท์ 

= (PR x ค่าการเปลีย่นแปลงของสินทรพัย์อ้างองิ x ค่าการเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน) x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอรแ์รนท์

กรณีที่ 3

1) ค่าการเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์อา้งอิง ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง > 15% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ
2) ค่าการเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์อา้งอิง  ณ วันท าการใดท า
การหน่ึงตลอดอายโุครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 
15% ของระดับสินทรัพย์อ้างองิ ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะ
ไม่น าค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงหลังจากวนัท าการ
ดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ได้รับเงินต้นคืนทั้งจ านวน (ในส่วนการลงทุนตราสารหน้ี เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน) + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์
แรนท์

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท์ 

= (Rebate Rate x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน) x มูลค่า
ตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์



1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์คือ 1. ทรูมูฟ เอช ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G, 3G และ 4G  2. ทรูออนไลน์ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์บ้าน และ WiFi สาธารณะ 3. ทรูวิชั่นส์ ให้บริการด้านความ
บันเทิงผ่านโทรทัศน์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 19.62% 2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 13.47%
อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS: BBB+/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019 

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YD

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

จุดเด่น ความเสี่ยง

• ส่วนแบ่งการตลาดมือถือเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นไตรมาสที่ 
3/2561 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดมือถืออยู่ที่ร้อยละ 28.9 และมีฐาน
ลูกค้าจ านวน 28.8 ล้านราย ปัจจุบันบริษัทมีจ านวนฐานลูกค้าเป็น
อันดับสองในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
• เริ่มมีก าไรจากการด าเนินงานหลังจากขาดทุนเป็นเวลานาน โดยใน
ไตรมาส 3/2561 บริษัทมีก าไรสุทธิ 385 ลบ. ดีขึ้นจากขาดทุน 691 
ลบ.ในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยผลการด าเนินงานที่แข็งแกรงนี้หนุน
โดยการเติบโตของรายไดและฐานลูกคา และการยกระดับคุณภาพ
โครงขายและมาตรฐาน การใหบริการ ในขณะที่มาตรการดานการลด
ตนทนุและเพิ่มผลิตภาพยังคงดีขึ้นอยางตอเนื่อง
• เป็นผู้น าในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและผู้น าบริการด้านดิจิทัล 
โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งด้วยฐานลูกค้าบรอดแบนด์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตร้อยละ 12.8 เทียบจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีฐานลูกค้าจ านวน 3.43 ล้านรายในไตรมาส 3/2561 
อีกทั้งยังมีลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งส่วนของเพย์ทีวี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ดิจิทัลของคนในยุคปัจจุบัน 
• มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ม่ันคง โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่าง กลุ่ม
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  และบริษัท ไซน่า โมบายล์ จ ากัด

• มีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง โดยบริษัทมีหนี้ทั้งหมด 3.47 แสนล้าน
บาท ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3/2561 ส่วนมากเป็นเงินกู้และหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น
จากการประมูลคลื่นความถี่ที่ใช้ในการด าเนินกิจการ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมี D/E Ratio ที่ 2.43 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 ที่ 2.47
เท่า
• ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมแม้ว่าจะไม่มีผู้
เล่นรายที่ 4 ในอุตสาหกรรม การแข่งขันยังคงรุนแรงเพื่อแย่งชิง
ฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดและ
ราคา ดังนั้นสงครามราคาและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของแต่ละผู้เล่น
• ความเสี่ยงจากการถูกด าเนินคดี แต่คาดว่าจะระงับ ข้อพิพาทกับ
กสท.ในไม่ช้านี้ เนื่องจาก DTAC คู่แข่งรายหลักได้ท าการระงับข้อ
พิพาทกับ CAT ไปในช่วงดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็น sentiment ทางลบ
ต่อผู้เล่นอื่นในกลุ่ม คาดว่า TRUE จะท าสัญญาระงับข้อพิพาทกับ
กสท.ในไม่ช้านี้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
ซึ่งคาดว่าบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าที่ DTAC จ่าย
อย่างมาก เนื่องจากปัญหาระหว่าง TRUE กับ กสท. เน้นไปที่การ
อ้างสิทธ์ิสินทรัพย์ภายใต้สัมปทาน โดยเฉพาะเสาโทรคมนาคม 
ดังนั้นถ้ามีการจ่ายเงินชดเชยเพื่อระงับข้อพิพาท ก็จะครอบคลุมการ
ใช้งานสินทรัพย์ในอนาคตของ TRUE ด้วย



2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (GOLD) ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (89% ของรายได้ ณ สิ้นเดือน ม.ีค. 
2562) และเพ่ือเช่าอาคารส านักงาน รวมถึงโรงแรม (11% ของรายได้ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2562) และคาดว่าบริษัทจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากโครงการ Samyan Mitrtown 
ที่เป็น Mixed Use Project เข้ามาใน Q4 FY2019
กลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (UV) ถือหุ้น 39.28%, FRAZER PROPERTY HOLDING THAILAND (FPT) ถือหุ้น 39.92% เมื่อวันที่ 
25 ก.พ. 2562 บริษัท FPT ได้ท าการยื่น Voluntary Tender Offer บน Golden Land ที่ราคา 8.50 บาท/หุ้นซึ่งที่หลังกระบวนการน้ีจบลง FPT จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวจ านวนร้อยละ 79.2 ซึ่งทาง FPT มีแผนที่จะน าบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์หลังจากการ Tender Offer จบลง
อันดับความน่าเชื่อถือ:  TRIS: BBB+/Positive 
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 5 August 2019

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YD

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

จุดเด่น ความเสี่ยง

• ความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหลัก คือ กลุ่มสิริวัฒนภักดี 
ซึ่งถือหุ้นกว่า 60% ผ่านทาง 1) FPT และ 2) Univenture ซึ่ง
กลุ่มฯได้ถือผ่าน Adelfos (ถือ 66% ใน Univenture) 

• เน่ืองจาก Credit Rating บริษัทมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น จากการที่
บริษัทอย่าง FPT เข้ามาท าให้ Cost of debt ของบริษัทลดลง
เหลือเพียง 3.25% ซึ่งจะท าให้บริษัทเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นและมี
ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

• อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเช่าที่มีศักยภาพในการน าเข้ากอง REIT ใน
อนาคต ตึกส านักงานให้เช่า FYI Center ที่อยู่ในท าเลที่ดีตรงข้าม
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิิติ์ ที่มีมูลค่าโครงการประมาณ 5,000
ล้านบาท ปัจจุบันมีอัตราการเช่าสูงถึง 100% โดยอาจจะขายเข้า
กอง REIT ช่วงหลังจากมีการท า Tender Offer จบลงรวมถึง 
Modena Hotel ทั้งน้ี FPT อาจจะต้องดูภาพรวมของ Portfolio 
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งการขายเข้ากอง REIT ขึ้นอยู่กับแผนการ
ปรับ Portfolioตัว FPT เองด้วย

• แนวโน้มที่ภาระหน้ีสินต่อทุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากบริษัทมี
สัดส่วน D/E ratio อยู่ที่ 1.61 เท่าและ IBD/E 1.04 เท่าซึ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านท าแต่อย่างไรก็ตาม 
ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และการสนับสนุนทาง
การเงินจากกลุ่มสิริวัฒนภักดี น่าจะไม่มีผลกับความสามารถใน
การช าระหน้ีคืนของบริษัทฯ

• การกระจุกตัวของรายได้ บริษัทฯพ่ึงพารายได้จากการขายที่พัก
อาศัยแนวราบเท่าน้ัน และรายได้ต่อเน่ืองที่มาจากค่าเช่า
ส านักงาน และโรงแรมในสัดส่วนที่ต่ าเพียง 11% ของรายได้
รวม ซี่งน่าจะมีสัดส่วนที่มากขึ้นหาก Samyan Mitrtown เปิด
ท าการ

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจไทย จากเศรษฐกิจ
ชะลอตัว, ความไม่แน่นอนทางการเมือง และหน้ีครัวเรือนที่สูง
มากกว่า80% ของ GDP ซึ่งรวมถึงมาตรการ LTV ใหม่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจส่งผลให้ก าลังซื้อที่อยู่อาศัยของ
ลูกค้าลดลง ส่งผลให้รายได้จากการขายอสังหาฯ ซึ่งเป็นรายได้
หลักของบริษัทฯลดลง 



รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YD
3. China Merchants Bank (CMB) CMB เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันธนาคารเปน็บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 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 านักงานคณะกรรมการดูแลและจัดการทรพัย์สินของ
ภาครัฐ (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council – SASAC) ปัจจุบัน CMG มีสินทรัพย์ภายใต้การบรหิาร
กว่า 7.3 ล้านล้านหยวนจีน หรือ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ CMB มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(NPL ratio) อยู่ในระดับที่ต่ า ร้อยละ 1.61 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(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 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
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
4. Agricultural Bank of China (ABC) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน รองจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC) และธนาคาร China Construction Bank (CCB) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1951 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฮ่องกง และ เซี่ยงไฮ้ ณ 31 
ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รัฐบาลจีนถือหุ้นของธนาคาร ABC อยู่ถึงร้อยละ 79 
โดยถือผ่านกระทรวงการคลังจีน (39%) และ Central Huijin Investment (Huijin) (40%) ซึ่งเป็นบริษัทเพ่ือการลงทนุของรัฐบาลจนีที่อยู่ภายใต้การควบคมุของ
กระทรวงการคลงัของรฐับาลจีน มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2560  ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL ratio) อยู่ในระดับ
ที่ร้อยละ 1.81 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 208 ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2556 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 27,473 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ • ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 28,923 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 29,135 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 27,667 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 29,665 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2560  ธนาคารด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 11.26 และ ด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 13.74
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A / A1 / Stable, FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 18 September 2018
5. 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 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐฯ BOC เป็น 1 ใน 4 ธนาคารใหญ่ที่
รัฐบาลถือหุ้นอยู่ โดยรัฐบาลจีนถือหุ้น BOC ผ่าน Central Huijin Investment (Huijin) ซึ่งเป็นบริษัทเพ่ือการลงทุนของรฐับาลจีนที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
กระทรวงการคลงัของรฐับาลจีน คิดเป็นร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมด มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราสว่นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.45 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) เพียงพออยู่ที่ร้อยละ 159.18 ผล
การด าเนินงานที่มีก าไรอยา่งตอ่เน่ือง 
• ในปี 2556 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 25,919 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ • ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 27,334 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,912 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 21,031 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,496 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
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

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
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6. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับ 2 ในรัฐอาบูดาบี ธนาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1985 เกิดจากควบรวมกิจการของสามธนาคารพาณิชย์อย่าง Emirates Commercial Bank, Federal Commercial Bank และ Khaleej Commercial Bank มี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีจ านวนสาขา 47 สาขาภายในประเทศ และ 2 สาขาในประเทศอินเดีย และ 1 สาขาใน Jersey
ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร มีผู้ถือหุ้น
หลักที่แข็งแกร่ง โดยมีรัฐบาลอาบูดาบีถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ 62.5 โดยถือผ่าน Abu Dhabi Investment Council ซึ่งเป็นหน่วยงานเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลอาบูดาบี 
ธนาคารมีจุดแข็งทัง้การธนาคารเพ่ือรายย่อยและรายใหญ่ เน่ืองจากธนาคารไดร้ับประโยชน์จากการที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวน 47 สาขาใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมี 3 สาขาในต่างประเทศ ท าให้ธนาคารมีจุดแข็งทั้งการธนาคารเพ่ือรายย่อยและรายใหญ่ สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer 
Banking) และ สินเชื่อเพื่อลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) มีสัดส่วนร้อยละ 24 และร้อยละ 55 ของสินเชื่อรวมทั้งหมดตามล าดับ และมีคุณภาพ
สินเชื่อที่ดีขึ้นเป็นล าดับเน่ืองจากการปรับโครงสร้างหน้ีของดูไบเวิล์ด ณ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) ลดลงเหลือ ร้อยละ 
2.18 จากที่เคยสูงถึงร้อยละ 11.1 ณ สิ้นปี 2553 เน่ืองจากการ Write-off  1.6 พันล้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดอร์แฮม มีการตั้งส ารองหน้ีสินที่สูง โดยอัตราส่วน
ส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Coverage ratio) เท่ากับร้อยละ 159.99 ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ืองหลังขาดทุนในปี พ.ศ. 2555
• ในปี 2556 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 916 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2557 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,341 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,129 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2560 ธนาคารมีขาดสุทธิ 1,165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2560  ธนาคารด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 15.89 และ ด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 19.09
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s: A1 / P1 / Stable
• S&P: A /A1 / Stable
• FITCH: A+ / F1 / Stable

Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 18 September 2018
7. Emirates NBD Bank (ENBD) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รองมาจาก First Abu Dhabi Bank และมีขนาดใหญ่อันดับ
หน่ึงในรัฐดูไบ
• ENBD เกิดจากการรวมตัวของสองธนาคาร คือ Emirates Bank International และ National Bank of Dubai มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐดูไบ
• ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 136.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 21.2 ของทั้งระบบธนาคารในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
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

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YD
8. 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 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายไดต้่อสินเชื่อ ( NPL ratio) อยูที่ร้อยละ 3.82 มีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอยู่ใน
ระดับที่สูง โดยอัตราสว่นส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ( Coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 130 มีสภาพคล่องในระดับที่สูงและเพียงพอ ณ 
31 ธันวาคม 2561 MASQ มีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Loan-to-Deposit Ratio) และอัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อสินทรัพย์ทั้งหมด ( Total liquidity 
asset to Total asset Ratio) ไว้ที่ระดับรอ้ยละ 83.24 และ 40.43 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับสภาพคล่องที่มีอยู่อยา่งเพียงพอ 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
ธนาคารถูกจดัอนัดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s: Baa1 / P2 / Stable • S&P: A- /A2 / Stable • FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019
9. Qatar National Bank (QNB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศกาตาร ์
• ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัย์กาตาร ์มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกว่า 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก 
• ธนาคารมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตารเ์ปน็อย่างมาก โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ทั้งในแง่ของสินทรัพย์รวม เงินฝาก และสินเชื่อ
• ธนาคารเน้นการให้สินเชื่อกบัทางภาคธรุกิจ และภาครัฐบาลหรือบริษทัที่เกีย่วขอ้งกับรัฐบาล โดยเป็นสินเชื่อลูกคา้บรรษัท ร้อยละ 47,  สินเชื่อแก่รัฐบาล ร้อยละ 43
และ สินเชื่อบุคคล ร้อยละ 10
• ณ 31 ธันวาคม 2561 QNB มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2.39 แสนล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่รอ้ยละ 
58 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร
มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด
• QNB มีผู้ถือหุ้นหลักคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.9
คุณภาพของสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี
• ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอัตราสว่นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตอ่สินเชื่อ (NPL ratio) ต่ าเพียงร้อยละ 1.94 ของสินเชื่อรวม และมีการตั้งส ารองหน้ีสินที่
ระดับสูง โดยอัตราสว่นส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 132.4
QNB มีก าไรอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2557 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที ่2,872 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2558 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที ่3,094 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
• ในปี พ.ศ. 2559 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที ่3,396 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
• ในปี พ.ศ. 2560 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที ่3,580 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2561 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที ่3,787 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง
• ณ 31 ธันวาคม 2561 QNB มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 19.0 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
อันดับความน่าเชื่อถือของ QNB
• Moody’s : Aa3 / P1 / Stable
• S&P: A/ A-1 / Stable
• Fitch: A+ / F1 / Stable

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YD
10. ธ. Al Khaliji Bank (ALK)
•Al Khaliji เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศกาตาร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 โดยกลุ่มนักลงทุนชาว กาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, คูเวต, โอมาน 
และ บาห์เรน ณ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากบั 13.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินทรัพย์ของธนาคารคดิเปน็สัดส่วนประมาณ ร้อยละ 3.2
ของธนาคารในประเทศกาตาร์
•มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่ง มีรัฐบาลกาตารถ์ือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันอยู่ที่รอ้ยละ 47 มีผู้ถือหุ้นหลักคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกาตาร์ ถืออยู่ร้อยละ 40.3
•เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง ธนาคารเน้นการปลอ่ยสินเชื่อให้กับบริษทัหรือผู้รบัเหมาที่เน้นการท าโครงการที่เกีย่วข้องกับหน่วยงานรัฐบาลเปน็หลกั 
รวมทั้งเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการโครงสรา้งพ้ืนฐานของรัฐบาล ส าหรับในส่วนธนาคารเพ่ือรายยอ่ย (Retail Banking) ธนาคารเน้นกลุ่มลูกค้า SME, ลูกค้า
รายย่อยระดับ High Net Worth อัตราสัดส่วนหน้ีเสียต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า เท่ากับร้อยละ 1.84 และอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(Coverage ratio) ที่ร้อยละ 249.9
•ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเนื่อง ธนาคารรายงานผลก าไรอยา่งตอ่เนื่อง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตทางการเงินโลกก็ตาม

• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในครึ่งปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย.) ธนาคารมีก าไรสทุธิ 97 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ

•ธนาคารมีฐานเงินทุนที่สูง ณ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 17.9 และ ด ารงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 19.1
•ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังน้ี

• Moody’s: A3 / P-2/Stable  
• S&P: n.a.
• Fitch: A / F1 /Stable 

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. กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) ในส่วนการลงทุนต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทางการเงิน 
(ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน) กองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจ านวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กรอบ
การลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ก าหนดไว้

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับ
อนุมัติจากส านักงานและที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท า
ข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุน
รายย่อย เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2562 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. .............................. รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลของการ
ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อน
หน้านี้ เป็นอย่างดีแล้ว 

ความเสี่ยงที่ส าคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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
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