กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม
(Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration)
กองทุนจึงอาจมีผลดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย
และอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
OGO
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
ซับซ้อน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิรน์ 1YN
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YN Not for Retail Investors
(SCBCR1YN)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และใน
หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือใน
ประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ
99.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น
กองทุ น จะแบ่ ง เงิน ลงทุ น ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.45 ของมู ลค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น (NAV) ลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) ประเภทสั ญ ญาวอร์ แ รนท์ (Warrant) ที่ มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทนอ้ า งอิ ง กั บ Equity Basket (AMZN NFLX AMD
NVDA) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ของ Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA)

ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
ตราสารที่กองทุนคาดว่า
ลงทุน

ผลตอบแทน
จากตราสาร
ต่อปี (THB)

ประมาณการ
การได้รบั เงินต้น +
ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ

19.82%

1.50%

20.12%

19.82%

1.10%

20.04%

BBB+
(FITCH International)

14.82%

0.90%

14.95%

A
(FITCH International)

10.20%

0.90%

10.54%

19.82%

0.95%

20.01%

14.82%

0.95%

14.96%

99.55%

1.07%

100.62%
-0.27%

อันดับความน่าเชื่อถือระยะ
ยาวของผู้ออกตราสาร

สัดส่วนการลงทุน
ณ วันจดทะเบียน

ส่วนที่ 1
เงินฝาก ธ. Doha Bank
(DOHA) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Ahlibank (AHK) กาตาร์
ตราสารหนี้ ธ. Malayan
Banking Berhad
(MAYBANK) - มาเลเซีย
ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันเป็น
เงินฝากอิสลาม ธ. Qatar
Islamic Bank (QIB) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Qatar National
Bank (QNB) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank
(ALK) - กาตาร์
รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*
เงินต้น+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลา
การลงทุนประมาณ 1 ปี

A
(FITCH International)
A
(FITCH International)

A+
(FITCH International)
A
(FITCH International)

99.55%

100.35%
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ส่วนที่ 2
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Warrant) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง
เป็น Equity Basket (AMZN
NFLX AMD NVDA)

0.45%

* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ใ นหนังสือ ชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษั ทจัด การอาจปรั บ เพิ่ ม หรือ ลดค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่เรีย กเก็บ จริงได้ ในกรณี ที่อั ตรา
ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติ ม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ดุ ล พินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ล งทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่
จำเป็น และสมควรเพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์ข องผู้ลงทุน เป็ นสำคั ญ โดยไม่ท ำให้ ความเสี่ยงของทรั พย์ สินที่ ลงทุ นเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสำคัญ

การคำนวณผลตอบแทนในส่วนสัญญาวอร์แรนต์
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) = 6%
กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) = 50% หมายถึง knock-out level ของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Equity Basket
โดยคำนวณจาก (ราคาอ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)-1
1. คำนวณผลตอบแทนของ Basket จากผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Basket โดย
- ผลตอบแทนของ Basket = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 4 ตัว (AMZN, NFLX, AMD, NVDA)
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ≤ 50% จะนำ
ผลตอบแทนตามจริงของหุ้นไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันใดวัน หนึ่ง (daily observation) เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วัน เริ่มต้นสัญ ญา > 50%
(Knock-out) จะคิดผลตอบแทนเท่ากับ 0% นำไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket
2. คำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ โดย Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket ที่คำนวณได้ตามข้อ 1.)
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket > 0% ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% x ผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket ≤ 0% ไม่ได้ผลตอบแทน (ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์เท่ากับ 0)
3. ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ที่คำนวณได้ตามข้อ 2. x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่ อเทีย บกับ ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิ จารณา
สินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪
▪
▪
▪

ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี
ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงด้านเครดิตได้
ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของ Equity
Basket (AMZN NFLX AMD NVDA)
▪ ผู้ลงทุนที่เข้าใจการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
▪
▪

ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน
ผู้ลงทุนทีต่ ้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪
▪

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนรวมนี้เป็นผลิตภัณ ฑ์ ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมี ความซับซ้อน เนื่ องจากมีการลงทุนในสัญ ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนและมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึ งแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป ผู้
ลงทุนควรศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขายให้เข้าใจก่อน
การลงทุน
- กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของราคา
สินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณ ตามเงื่อนไขที่
ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อน
การตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจ
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
- กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยง
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มากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรือ่ งของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่า งๆ ที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุน
ควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- ในส่วนการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงิน
ฝากและ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้ จำนวน
- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือกรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) อาจมี การเปลี่ย นแปลงได้ หาก
สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ
โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) อัน
เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกั น หรือคู่สัญญาในการทำ ธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและ
ฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน นี้ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ ”ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale
AAA
AA, A
BBB
ต่ำกว่า BBB
Unrated
ต่ำ
สูง
หมายเหตุ : แรเงากรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารหรือเงินฝากทีม่ ีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นัน้ เกินกว่าร้อยละ 20
ของ NAV
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)
< 5%
5-10%
10-15%
15-25%
> 25%
ต่ำ
สูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ปอ้ งกัน
ต่ำ
สูง
หมายเหตุ : เฉพาะส่วนตราสารหนี้/เงินฝากป้องกันความเสี่ยง fx ทั้งหมด/เกือบทัง้ หมด ส่วนสัญญาวอร์แรนท์ไม่มกี ารป้องกัน
ความเสี่ยง fx
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer Concentration Risk
10-20%
20-50%
50-80%
> 80%
≤ 10%
ต่ำ
สูง
หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
High Sector Concentration Risk
20-50%
50-80%
> 80%
≤ 20%
ต่ำ
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธนาคาร (BANK)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

สูง

High Country Concentration Risk
20-50%
50-80%
> 80%
≤ 20%
ต่ำ
สูง
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ (QATAR)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เรียกเก็บ
จริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
- ค่ าธรรมเนี ยมการจัดการและค่ าใช้ จ่ายอื่ นที่ เรียกเก็บจริ งจะทราบเมื่ อกองทุ นได้ มี การลงทุ นแล้ ว โดยจะเรียกเก็ บไม่ เกินเพดานสู งสุ ดของ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย
1.07%
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.07%
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ
7

ผลการดำเนินงานในอดีต
ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม : ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่ สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท์ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่
สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ www.scbam.com
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน)
วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่าง
วันที่ 23 – 28 เมษายน 2564
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก:
500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครัง้ ถัดไป: ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :
ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน
(ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการบริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :
- www.scbam.com ทุกวันทำการแรกของเดือน
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชื่อ
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร
Director
วันที่จดทะเบียนกองทุน
กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้
นายพฤทธิ์ มงคลโกศล
Director
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตรา
สารหนี้ทางเลือก
นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ ธนะวัฒน์
Associate Director
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน
ตราสารหนี้ทางเลือก
นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ Senior Associate
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตรา
สารหนีท้ างเลือก
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
รับหนังสือชี้ชวน
ทีอ่ ยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ร้องเรียน
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: advisory.scbam@scb.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ได้ ที่
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
www.scbam.com
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด
▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรือรับ /ปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดก็ ได้ โดยบุ ค คลที่ บ ริษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ทมี่ ีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิ บัติตามกฎหมายของรัฐต่ างประเทศ ไม่ว่าที่เกิ ดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงิน ได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพัน ธสัญ ญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสีย่ งที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือ
คู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการ
ทำ ธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา
ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
- ส่วนตราสารหนี้/เงินฝากป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ส่วนสัญญาวอร์แรนท์ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
ส่วนนี้
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (high concentration risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดัง กล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์
ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุ
โครงการ
การคำนวณผลตอบแทน
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) = 6%
กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) = 50% หมายถึง knock-out level ของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Equity Basket
โดยคำนวณจาก (ราคาอ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)-1
1. คำนวณผลตอบแทนของ Basket จากผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Basket โดย
- ผลตอบแทนของ Basket = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 4 ตัว (AMZN NFLX AMD NVDA)
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ≤ 50% จะนำ
ผลตอบแทนตามจริงของหุ้นไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันใดวัน หนึ่ง (daily observation) เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วัน เริ่มต้นสัญ ญา > 50%
(Knock-out) จะคิดผลตอบแทนเท่ากับ 0% นำไปคำนวณผลตอบแทนของ Basket
2. คำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ โดย Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket ที่คำนวณได้ตามข้อ 1.)
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket > 0% ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% x ผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket ≤ 0% ไม่ได้ผลตอบแทน (ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์เท่ากับ 0)
3. ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ที่คำนวณได้ตามข้อ 2. x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่ อเทีย บกับ ค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิ จารณา
สินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) หรือกรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้ งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์
กรณี
1
1
2
3
4

กรณี
2
1
2
3
4

กรณี
3
1
2
3
4

หุ้น
AMZN
NFLX
AMD
NVDA

หุ้น
AMZN
NFLX
AMD
NVDA

หุ้น
AMZN
NFLX
AMD
NVDA

ผลตอบแทน Knock-out
+100%
+80%
+135%
+95%

Yes
Yes
Yes
Yes

ผลตอบแทน Knock-out
-15%
-20%
-25%
-30%

NO
NO
NO
NO

ผลตอบแทน Knock-out
+75%
+90%
+30%
+45%

Yes
Yes
NO
NO

กรณี
4
1

AMZN

+50%

NO

2

NFLX

+50%

NO

3

AMD

+50%

NO

4

NVDA

+50%

NO

หุ้น

ผลตอบแทน Knock-out

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ
+0%
+0%
+0%
+0%

ผลตอบแทนของสัญญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
Basket)
= Max (0, 6% x [(0% + 0% +
0% + 0%) /4])
= 0%

ผลตอบแทนของส่วนเงิน
ต้นและสัญญาวอร์แรนต์
1. ได้ ผ ลตอบแทนจากการ
ลงทุนส่วนตราสารหนี้ และเงิน
ฝาก 0.35%
2.ได้ ผลตอบแทนจากสั ญ ญา
วอร์แรนต์ 0%
รวม 0.35%

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ
-15%
-20%
-25%
-30%

ผลตอบแทนของสัญญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
Basket)
= Max (0,6% x [(-15% + -20%
+ -25% + -30%) /4])
= -1.35% ≤ 0%

ผลตอบแทนของส่วนเงิน
ต้นและสัญญาวอร์แรนต์
1. ได้ ผ ลตอบแทนจากการ
ลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงิน
ฝาก 0.35%
2.ได้ ผลตอบแทนจากสัญ ญา
วอร์แรนต์ 0%
รวม 0.35%

ผลตอบแทนที่
นำไปคำนวณ
+0%
+0%
+30%
+45%

ผลตอบแทนของสัญญา
วอร์แรนต์
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
Basket)
= Max (0, 6% x [(0% + 0% +
30% + 45%) /4])
= 1.125%

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้น
และสัญญาวอร์แรนต์
1. ได้ ผ ลตอบแทนจากการ
ลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงิน
ฝาก 0.35%
2.ได้ ผ ลตอบแทนจากสั ญ ญา
วอร์แรนต์ 1.125%
รวม 1.475%

ผลตอบแทนที่
ผลตอบแทนของสัญญา
นำไปคำนวณ
วอร์แรนต์
+50%
Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ
Basket)
+50%
= Max (0, 6% x [(50% + 50%
+50%
+ 50% + 50%) /4])
+50%
= 3.0%

ผลตอบแทนของส่วนเงินต้น
และสัญญาวอร์แรนต์
1. ได้ ผลต อบแทนจากการ
ลงทุนส่วนตราสารหนี้และเงิน
ฝาก 0.35%
2.ได้ ผ ลตอบแทนจากสั ญ ญา
วอร์แรนต์ 3%
รวม 3.35%
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ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
สัดส่วนการ
ลงทุน
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทาง
การเงิน
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่
1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ
ส่วนที่ 2 : สัญญาวอร์แรนท์

99.55%

อัตราผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ
(ประมาณ 1 ปี)
ประมาณ 1.07%

เงินต้นและผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
100.62%
0.27%
100.35%

0.45%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์ปรากฎตาม
ตารางด้านล่าง

ผลตอบแทนส่วนสัญญาวอร์แรนท์จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณาด้วย
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar) เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (US dollar)
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
กรณีทคี่ ่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket ≤ 0%
ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 1 และ 2
การเปลี่ยนแปลงของ
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ตราสารหนี้ เงินฝากและ สัญญาวอร์แรนท์
สหรัฐ
ตราสารทางการเงิน
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ ได้ผลตอบแทน 0.35%
ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเงิน 3,500 บาท
การลงทุนในสัญญาวอร์
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
แรนท์
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
ได้รับผลตอบแทนเฉพาะ
จากเงินต้น
= 1,000,000+3,500
= 1,003,500 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
0.35%
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กรณีผลตอบแทนจาก Equity basket > 0%
ตามตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN กรณีที่ 3 และ 4
กรณีที่ 3
การเปลี่ยนแปลงของ
เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
บาทเมื่อเทียบกับ
ตราสารหนี้ เงินฝาก
สัญญาวอร์แรนท์
ดอลลาร์สหรัฐ
และตราสารทางการเงิน
1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ ได้ผลตอบแทน 0.35%
ได้รับผลตอบแทน
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก เป็นเงิน 3,500 บาท
0.93375% เป็นเงิน
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
9,337.5 บาท
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
25/30 = 0.83
2. ผลตอบแทนตาม
เงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(0% +
0% + 30% + 45%) /4])
= 1.125%
3. ผลตอบแทน
0.83 x 1.125% x
1,000,000
= 9,337.5 บาท
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ ได้ผลตอบแทน 0.35%
ได้รับผลตอบแทน
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก เป็นเงิน 3,500 บาท
1.31625% เป็นเงิน
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
13,162.5 บาท
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
35/30 = 1.17
2. ผลตอบแทนตาม
เงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(0% +
0% + 30% + 45%) /4])
= 1.125%
3. ผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รบั เมื่อครบ
อายุโครงการ
ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+9,337.5
= 1,012,837.5 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
1.28375%

ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+13,162.5
= 1,016,662.5 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
1.66625%
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1.17 x 1.125%x
1,000,000
= 13,162.5 บาท
กรณีที่ 4
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
บาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ
1. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตราสารหนี้ เงินฝาก
สัญญาวอร์แรนท์
และตราสารทางการเงิน
ได้ผลตอบแทน 0.35%
ได้รับผลตอบแทน
เป็นเงิน 3,500 บาท
2.49% เป็นเงิน
24,900 บาท
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
25/30 = 0.83
2. ผลตอบแทนตาม
เงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(50% +
50% + 50% + 50%) /4])
= 3%
3. ผลตอบแทน
0.83 x 3% x 1,000,000
= 24,900 บาท
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ ได้ผลตอบแทน 0.35%
ได้รับผลตอบแทน
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก เป็นเงิน 3,500 บาท
3.51% เป็นเงิน
30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น
35,100 บาท
35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
คำนวณจาก
1. การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
35/30 = 1.17
2. ผลตอบแทนตาม
เงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์
Max (0, 6% x [(50% +
50% + 50% + 50%) /4])
= 3%
3. ผลตอบแทน

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+24,900
= 1,028,400 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
2.84%

ผลตอบแทนรวมเงินต้น
= 1,000,000+3,500
+35,100
= 1,038,600 บาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
3.86%
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1.17 x 3% x 1,000,000
= 35,100 บาท
ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

โครงสร้างการลงทุน
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เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
กองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ใกล้เคียง ตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน
จนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อ Equity Basket ดังต่อไปนี้:
1) มีการยกเลิกการคำนวณราคาหลักทรัพย์ใน Equity Basket
2) หลักทรัพย์ใน Equity Basket หยุดการคำนวณหรือประกาศราคาติดต่อกัน 3 วันทำการ
3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของหลักทรัพย์ใน Equity Basket หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น
ใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลักทรัพย์ ใน Equity Basket รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่ง
อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อฐานะของความสามารถทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของสัญญาวอร์แรนท์
4) มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทำให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ Equity Basket ไม่สามารถป้องกัน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของ Equity Basket ได้ โดยผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการ
แก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้
a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตาม
เงื่อนไขและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์นั้น หรือ
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน
5) บริษัทหลักทรัพย์ใน Equity Basket ยื่นล้มละลาย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นใน Equity Basket จากกรณีที่หุ้นนั้น ๆ เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยหุ้นตัวใหม่จะอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกันกับหุ้นตัวเก่าใน Equity Basket
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ข้อมูลหลักทรัพย์ใน Equity Basket
AMZN: Amazon.com, Inc. ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ ที่นำเสนอสินค้าหลากหลาย เช่น หนังสือ, เพลง, คอมพิวเตอร์, ฯลฯ ซึ่ง
Amazon ใช้ cloud platform เพื่อให้บริการลูก ค้าจากทั่วโลก โดยให้บริการชอปปิ้งส่วนบุคคล, รองรับการชำระเงินผ่านเครดิต
การ์ด และจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยตรง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาอยู่ที่ 3159.53 ดอลลาร์ โดยผลตอบแทน 1 เดือนอยู่ที่
-5.0% ในขณะที่ผลตอบแทนย้ อนหลัง 1 ปี อยู่ ที่ 59.6%, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 27.6% และ ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 41.6%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ Amazon.com, Inc (AMZN) ในช่วงระยะเวลา 5 ปียอ้ นหลัง

Neflix Inc. (NFLX) เป็ น ธุรกิ จ แอพพลิ เคชั่น สำหรับ ชมภาพยนตร์แ ละรายการอื่น ๆมากมาย โดยสมาชิก สามารถรับ ชมผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดผ่านทางโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และมีการจัดส่ง DVDs และ Blu-rays Disc ตรงถึงบ้านสำหรับ
สมาชิ ก ในสหรัฐ ณ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ราคาอยู่ ที่ 553.41 ดอลลาร์ โดยผลตอบแทน 1 เดื อ นอยู่ ที่ -1.5% ในขณะที่
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 45.9%, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 23.5% และ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง
5 ปีอยูท่ ี่ 42.32%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ Neflix Inc. (NFLX) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
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Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ผลิ ต สิ น ค้ า semiconductor และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ เช่ น microprocessor, embedded
microprocessors, chipsets, graphics, video และ สินค้า multimedia นอกจากนี้ บริษัทมีบริการประกอบ, ทดลอง และ บรรจุ
สินค้า ซึ่ง AMD มีฐานลูกค้าทั่วโลก ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาอยู่ที่ 86.94 ดอลลาร์ โดยผลตอบแทน 1 เดือนอยู่ที่ -8.2%
ในขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 83.1%, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 91.3% และ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 111.2%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

NVIDIA Corporation (NVDA) ออกแบบ, พั ฒ นาและขายหน่ ว ยประมวลผลกราฟฟิ ก ส์ 3D และซอฟแวร์อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนั้น บริษัทมีการเสนอขายสินค้าที่เชื่อมต่อกับกราฟฟิก 3D เพื่อตีตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาอยู่ที่ 592.70 ดอลลาร์ โดยผลตอบแทน 1 เดือนอยู่ที่ 7.9% ในขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 117.0%, ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 33.3%และ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 79.6%
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของ NVIDIA Corporation (NVDA) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

หมายเหตุ
1. ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Complex Return 1YN
Not for Retail Investors
(SCBCR1YN)

กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปและ
เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านัน้ ลงทุนขั้นต่า 500,000 บาท โดยกองทุน
จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอ
ขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99.55 ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงิน
ต้ น และลงทุ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.45 ของ NAV ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) ประเภท สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับ Equity Basket (AMZN NFLX AMD NVDA)

ผู้ ล งทุ น ไม่ ส ามารถขายคื น หน่ ว ยลงทุ น นี้ ใ นช่ ว งเวลา
1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ในหมวด
อุ ต สาหกรรม และในประเทศใดประเทศหนึ่ ง ดั ง นั้ น
หากมี ปั จ จั ย ลบที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การลงทุ น ดั ง กล่ า ว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออก
ตราสาร

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์

อายุโครงการประมาณ 1 ปี

ส่วนที่ 1 (2)
A (FITCH International)

ผลตอบแทน ประมาณการการได้รับ
สัดส่วน
จากตราสารต่อ เงินต้น+ผลตอบแทน
การลงทุน
ปี (THB) ณ วันครบอายุโครงการ

19.82%

1.50%

20.12%

A (FITCH International)

19.82%

1.10%

20.04%

BBB+ (FITCH International)

14.82%

0.90%

14.95%

ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากอิสลาม ธ. Qatar Islamic Bank (QIB) - กาตาร์

A (FITCH International)

10.20%

0.90%

10.54%

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์

A+ (FITCH International)

19.82%

0.95%

20.01%

เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - กาตาร์

A (FITCH International)

14.82%

0.95%
1.07%

14.96%

เงินฝาก ธ. Ahlibank (AHK) - กาตาร์
ตราสารหนี้ ธ. Malayan Banking Berhad (MAYBANK) - มาเลเซีย

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) (3)
เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Warrant) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง เป็น Equity Basket
(AMZN NFLX AMD NVDA)

99.55%
ส่วนที่ 2

99.55%

100.62%
-0.27%
100.35%

0.45%

กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country
concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ

หมายเหตุ :

(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กาหนดได้ ในกรณีที่
มียอดจาหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจานวนเงินลงทุนโครงการ
(2) กองทุนจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) ทั้งจานวนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้
(3)ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่
เกิ น จากที่ ร ะบุ ไว้ ในหนั งสื อ ชี้ ช วนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งในช่ ว งระยะเวลาอายุ
โครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้
ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รบั หลังหักค่าใช้จา่ ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
*บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ย นแปลงทรั พย์สิ นที่ ลงทุน หรือ สัด ส่ว นการลงทุ นได้
เฉพาะเมื่อมีความจาเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญ และหากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

คาเตือน :
ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะนาเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลี่ยนหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัย
อ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทาให้ราคา
ของผลิ ตภั ณฑ์ใ นตลาดทุ นดัง กล่ าวมีค วามผัน ผวนแตกต่ างจากราคาของปั จจั ย
อ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องก่อนทาการลงทุน และควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อน
ทาการลงทุน

คาเตือน :

ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit risk) แล้วแต่อาจยัง
มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสาคัญต่อนโยบายในการดาเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event
risk) อยู่
❖ กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชาระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับเงินต้นคืนเต็มจานวนได้
❖ ราคาของสัญญาวอร์แรนต์ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชาระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิด
ชาระหนี้ของผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ / คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ได้
NEG WATCH (Negative Watch) : มีความเป็นไปได้ประมาณร้อยละ 50 ที่อาจจะมีการปรับความน่าเชื่อถือลงภายใน 90 วัน เนื่องจาก
เกิดเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายขึ้น
NEG OUTLOOK (Negative Outlook) : มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับความน่าเชื่อถือลงภายในเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี
NEG FIN (Negative Financial Strength) : อาจมีความต้องการที่จะระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้าน
การเงิน
❖

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
การคานวณผลตอบแทนในส่วนสัญญาวอร์แรนต์
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) = 6%
กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง (Trigger Price) = 50% หมายถึง knock-out level ของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Equity Basket โดย
คานวณจาก (ราคาอ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา)-1
1. คานวณผลตอบแทนของ Basket จากผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Basket โดย
- ผลตอบแทนของ Basket = ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 4 ตัว (AMZN, NFLX, AMD, NVDA)
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ≤ 50% จะนาผลตอบแทน
ตามจริงของหุ้นไปคานวณผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้นใน Basket ณ วันใดวันหนึ่ง (daily observation) เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา > 50% (Knock-out)
จะคิดผลตอบแทนเท่ากับ 0% นาไปคานวณผลตอบแทนของ Basket
2. คานวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ โดย Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket ที่คานวณได้ตามข้อ 1.)
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket > 0% ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% x ผลตอบแทนของ Basket
- ถ้าผลตอบแทนของ Basket ≤ 0% ไม่ได้ผลตอบแทน (ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์เท่ากับ 0)
3. ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ที่คานวณได้ตามข้อ 2. x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง /
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YN
1. Doha Bank (DOHA) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร์ ปัจจุบันธนาคารมีจานวนสาขาในประเทศกาตาร์ 24 สาขา และเป็น
สาขาประเภท E-branch 7 สาขา สาหรับในต่างประเทศ ธนาคารมีสาขาใน UAE, Kuwait และ India และสานักงานตัวแทน Singapore, Turkey, Japan, China,
United Kingdom, South Korea, Germany, Australia, Hong Kong, Canada, South Africa, Bangladesh, Sri Lanka และ Nepal มีรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้น
หลัก โดยถือผ่าน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร์ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.2 • ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมี
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.89 และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) ที่ร้อย
ละ 102.6 ผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 16.6 และ ดารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 17.8 ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้ Moody’s: Baa1/ P-2/ Stable, S&P: - , Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020
2. Ahli Bank (ABQ) เป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับ 8 ในประเทศกาตาร์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 1983 ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Qatar มีจานวนสาขาทั้งสิ้น 14 สาขาในประเทศกาตาร์ ธนาคารเน้นการปล่อยสินเชื่อภายในประเทศ
โดยจะให้บริการสินเชื่อแก่บริษัทขนาดใหญ่ ร้อยละ 81 [ Commercial (27%), Services (20%), Real Estate (17%), Contracting (12%) and Industry (5%) ],
รัฐบาล ร้อยละ 10 และกลุ่มลูกค้าบุคคล ร้อยละ 9 ณ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 1.32 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 2.9 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ABQ โดย
Qatar Investment Holding ถือยู่ที่ร้อยละ 47.7 คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ 30 กันยายน 2563 ABQ มีอัตราสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) ร้อยละ
2.15 ของสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนการตั้งสารองหนี้ต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) ร้อยละ 112.8
มีผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ใน งวด 9 เดือน 2563 (ม.ค. - ก.ย.) ธนาคารมีกาไรสุทธิ 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 30 กันยายน 2563 ABQ มีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 15.8และมีอัตราส่วนเงินทุนทั้งหมด
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Total Capital Ratio) เท่ากับร้อยละ 16.9
อันดับความน่าเชื่อถือ
• Moody’s: A2/ P-1 / Stable
• S&P: N.A.
• FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 11 January 2021

ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YN
3. Malayan Banking Berhad (Maybank) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1960 และปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ธนาคารดาเนินธุรกิจหลักใน 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ณ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 1.99 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารถือหุ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่าง Permodalan
Nasional Berhad (PNB) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่สุดในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันกว่าร้อยละ 47 นอกจากนี้ธนาคารยัง
ถือหุ้นโดย Employees Provident Fund Board อยู่ร้อยละ 14 อีกด้วย มีคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 2.49 และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 83
ผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 1,759 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 1,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 1,887 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 2,019 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 2,071 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 16.18 และ ดารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 19.04
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s : A3 / P2 / Stable
• S&P : A- /A2 / Negative
• Fitch : BBB+ / F2 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 9 October 2020
4. Qatar Islamic Bank (QIB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
กาตาร์ มีจานวน 22 สาขา ธนาคารมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตาร์ โดยเป็นธนาคาพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นธนาคารอิสลามมี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศกาตาร์ ธนาคารเน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ โดยเป็นสินเชื่อลูกค้าบรรษัท ร้อยละ 67 สินเชื่อบุคคล ร้อยละ 23 และ
สินเชื่อแก่รัฐบาล ร้อยละ 10
ณ 30 กันยายน 2563 QIB มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 46.71 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.47 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ
10.1 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร
ธนาคารมีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด มีผู้ถือหุ้นหลักคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาล
กาตาร์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.7
คุณภาพของสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดย ณ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) ต่าเพียงร้อยละ 1.22 ของ
สินเชื่อรวม และมีการตั้งสารองหนี้สินที่ระดับสูง โดยอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 253.4
ธนาคารมีกาไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
• พ.ศ. 2559 QIB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 592 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• พ.ศ. 2560 QIB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 618 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• พ.ศ. 2561 QIB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 726 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• พ.ศ. 2562 QIB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 820 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• พ.ศ. 2563 (ม.ค. - ก.ย.) QIB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 598 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 30 กันยายน 2563 QIB มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 18.3 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่สูง
อันดับความน่าเชื่อถือของ QIB
• Moody’s : A1 / P1 / Stable
• S&P: A- / A-2 / Stable
• Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 14 December 2020

ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBCR1YN
5. Qatar National Bank (QNB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในปะเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
กาตาร์ มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกว่า 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตาร์เป็นอย่างมาก โดยมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 ทั้งในแง่ของสินทรัพย์รวม เงินฝาก และสินเชื่อ ธนาคารเน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลหรือบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับรัฐบาล โดยเป็น
สินเชื่อลูกค้าบรรษัท ร้อยละ 54 สินเชื่อแก่รัฐบาล ร้อยละ 35 และ สินเชื่อบุคคล ร้อยละ 11 ณ 31 ธันวาคม 2562 QNB มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2.59 แสน
ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.72 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดทีร่ ้อยละ 58 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่งและให้
การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.9 คุณภาพของสินเชื่ออยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) ต่าเพียงร้อยละ 1.85 ของสินเชื่อรวม และมีการตั้งสารอง
หนี้สินที่เพียงพอโดยอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 118.3
มีกาไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2558 QNB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 3,094 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2559 QNB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 3,396 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2560 QNB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 3,580 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2561 QNB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 3,787 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2562 QNB มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 3,972 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 QNB มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 18.90 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
สูง
อันดับความน่าเชื่อถือของ QNB: Moody’s :Aa3 / P1 / Stable S&P: A/ A-1 / Stable Fitch: A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 10 April 2020
6. Al Khaliji Commercial Bank (Al Khaliji) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศกาตาร์ ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อปี 2007 ปัจจุบันธนาคารยมีสาขาใน กาตาร์
จานวน 4 สาขา, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จานวน 4 สาขาและฝรั่งเศส 1 สาขา ณ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 15.2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สินทรัพย์ของธนาคารคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 3.3 ของธนาคารในประเทศกาตาร์ มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่ง มีรัฐบาลกาตาร์ถอื หุ้นรวมกันทั้งทางตรง
และทางอ้อมรวมกันอยู่ทรี่ ้อยละ 47 ซึ่ง Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกาตาร์ ถืออยูร่ ้อยละ 40.3 เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้า
เฉพาะจงเจาะ ธนาคารเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทหรือผู้รับเหมาที่เน้นการทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล คิดเป็นสัดส่วน 31% ตลอดจนเน้นการ
ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เป็นสัดส่วน 23% ของสินเชื่อรวมทั้งหมด สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อ Real Estate/Contracting 31%,
Government 23% Service 25%, Trading 8%, Industry 7% และ Retail 6% อัตราสัดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) อยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ่า เท่ากับร้อยละ
1.84 และอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) ที่ร้อยละ 270.0 ณ 30 กันยายน 2563
ผลการดาเนินงานที่มีกาไร ถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตทางการเงินโลกก็ตาม
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 177 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในงวด 9 เดือน 2563 (ม.ค. – ก.ย) ธนาคารมีกาไรสุทธิ 149.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ณ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 17.30 และ ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS ratio)
เท่ากับร้อยละ 18.60
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s:
A3 / P-2/Stable
• S&P:
n.a.
• Fitch:
A / F1 /Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 11 January 2021

ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
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ความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1. กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะ
เส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคานวณ ตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษา
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ใ นการ
คานวณไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
2. บลจ.ไทยพาณิชย์และธนาคารไทยพาณิชย์มิได้ประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk /
Default Risk) ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้
อาวัล ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาในการทาธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาใน
การทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับชาระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามเวลาที่กาหนดไว้
3. กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) ในส่วนการลงทุนต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทางการเงิน (ส่วนที่ 1 : เงินต้น
และผลตอบแทน) กองทุนจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate
Risk) ทั้งจานวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถดาเนินการได้ตามสัญญา ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กาหนดไว้
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับอนุ มัติจาก
สานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทาขึ้นโดยชอบ ด้วย
กฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5.ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุน
สูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
การที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2564 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขายและมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม
ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่าข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูง
กว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี้แล้ว
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. .............................. รับทราบและได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนใน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว
กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือ ในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง (Country concentration) กองทุน จึง อาจมีผ ลดาเนิน งานที่ผัน ผวนมากกว่า กองทุน ที่ก ระจายการลงทุน หลากหลาย และอาจมีค วามเสี่ย ง
ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสี ยเงิน ลงทุนจานวนมากได้
❑ รับทราบ
ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน.....................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)...................................................................................................
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วันที่....................................................................................................

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
1.1 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาระสาคัญของผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Fact Sheet) เช่น หนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญ สาหรับกองทุนรวม ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร สาหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่สานักงาน ก .ล.ต. กาหนด
เป็นต้น
1.2 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ เช่น “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจานวนเมื่อ
ไถ่ถอน ต่างจากการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นตามจานวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุน
ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”
1.3 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย
ใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์
2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
2.1 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้
2.2 ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย และ
ต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2.3 ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ ใ ห้ ค ายิ น ยอมหรื อ ปฏิ เสธการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามเอกสารหนั งสื อ ให้ ค วามยิ น ยอม ซึ่ ง แยกออกจากสั ญญา
ซื้อผลิตภัณฑ์
3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม
3.1 ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย นผ่ า น บลจ.ไทยพาณิ ช ย์ หรื อ SCBAM Call Center หรื อ สาขาของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย และผู้บริโภคต้องได้รับหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
3.2 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้ที่ SCBAM Call Center
0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทาการ
4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผู้บริโภคมีสิ ทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจ น์แล้วว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อผู้สนับสนุ น
การขาย ไม่ปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
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