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 หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที ่3 พฤศจิกายน 2565 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมผสม /กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
• กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous 

 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายใน
ต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) ประมาณร้อยละ 98.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีเป้าหมายให้
เงินลงทุนในส่วนน้ีเติบโตครอบคลุมเงินต้น  
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 
(SET50 Index) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพ่ือเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50  
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 

 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 

 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 

ระดับความเสี่ยง 
 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 
ลงทุนในตราสารหน้ี/เงินฝาก และสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทน

อ้างอิงกับดัชนี SET50 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 16 พฤศจิกายน 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได)้ 
วันเริ่มต้น Class ไม่มีการแบง่ Class 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
อายุกองทุน ประมาณ 1 ปี นับแตว่ันจดทะเบียน 

(โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) 
 

ผู้จัดการกองทุนรวม 
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร วันที่จดทะเบียนกองทุน 
นายวรุณ บุญรำลึกถนอม วันที่จดทะเบียนกองทุน 

 

ดัชนีช้ีวัด 

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา
ออปชั ่นซึ ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที ่สร้างขึ ้นสำหรับกองทุนน้ี
โดยเฉพาะ  

 

คำเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต 
ได้รับการรับรองจาก CAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC 
 
 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 
www.scbam.com 

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
  
  
  
  
  

  
SCBDSHARC1YC 

 

“กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน” 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 

การจัดการ  2.14 0.39 
รวมค่าใช้จ่าย  2.79 0.45 

หมายเหตุ:  
-  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากท่ีได้
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีท่ี
ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกิน
เพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 

การขาย ไม่ม ี ไม่ม ี
การรับซื้อคืน ไม่ม ี ไม่ม ี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่ม ี ไม่ม ี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก    ไม่ม ี ไม่ม ี
การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
  

Maximum Drawdown - 

Recovering Period - 

FX Hedging - 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน - 

Sharpe ratio - 

Alpha - 

Beta - 

Tracking Error - 
 
 

 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ* 
 

ประเทศ % NAV 
กาตาร ์ 51.00 
สิงคโปร ์ 15.00 
มาเลเซีย 10.00 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์ 7.50 

 

    * เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน* 
 

ประเภททรัพย์สิน % NAV 

เงินฝาก 43.50 
ตราสารหน้ี 25.00 
บัตรเงินฝาก 15.00 
หุ้นกู้ 15.00 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Option) 1.50 

* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได ้

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก* 
 

ช่ือทรัพย์สิน % NAV 
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank 
(QNB) - กาตาร ์ 18.00 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - 
กาตาร ์ 18.00 

ตราสารหน้ี ธ. Commercial Bank of 
Qatar (CBQ) - กาตาร์ 15.00 

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank 
- สาขาสิงคโปร ์ 15.00 

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
(มหาชน) - ไทย 15.00 

* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได ้

การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซื้อ: เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย
IPO  
เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น. 
SCB EASY NET / SCB EASY APP ถึง 16.00 น.   
การซ้ือครั้งแรกขั้นต่ำ: 500,000 บาท 
การซ้ือครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 

 
 
 

 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
วันทำการขายคืน: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ 
วันครบอายุโครงการ 
การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:   
ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนอัตโนมัติ 
(ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการบริษัทจัดการจะนำเงิน
ลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั ้น (SCBSFF) หรือกองทุน
รวมตลาดเง ินอื ่นที ่อยู ่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ) 
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ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทนุคาดว่าลงทุน 

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะ

ยาวของผู้ออกตราสาร 
สัดส่วนการลงทุน 
ณ วันจดทะเบียน 

ผลตอบแทน 
จากตราสารต่อปี 

(THB) 

ประมาณการ 
การได้รับเงินต้น +ผลตอบแทน 

ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A (FITCH International) 18.00% 2.00% 18.36% 
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ A- (FITCH International) 18.00% 2.00% 18.36% 
ตราสารหน้ี ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์ A- (FITCH International) 15.00% 1.90% 15.29% 
บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank - สาขาสิงคโปร์ A- (FITCH International) 15.00% 1.85% 15.28% 
ตราสารหน้ี Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย A3 Moody's 10.00% 1.85% 10.19% 

เงินฝาก ธ. Abu Dhabi Commercial Bank - สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ A+ (FITCH International) 7.50% 1.80% 7.64% 

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ไทย BBB+ (TRIS) 15.00% 2.30% 15.35% 
รวม (เฉพาะตราสารหน้ี)   98.50%  100.45% 
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*       0.45% 
เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 
1 ปี 

      100.00% 

ส่วนที่ 2 
ออปชั่น (Option) ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น SET50 Index   1.50%     

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเ ป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ( Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ  
* ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการ
อาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขาย
หน่วยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

   เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 
1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET50 index 
2. ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง = ค่าสัมบูรณ์ของ (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา) – 1 
3. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น = 50% 
4. Rebate Rate = 0.25% 
5. Knock out level = 10% 
วันเร่ิมต้นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสัญญาออปชั่น 
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นโดยจะสิ้นสุด ประมาณ 2 -10 วันก่อนวันครบอายุ
กองทุน 
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังหมด 

 เงื่อนไข  เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≥ -10% แต่ 
≤ 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น  
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น  
= (PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของสัญญาสัญญาออปชั่น 

กรณีท่ี 2 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% 
ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของดัชนี
อ้างอิง ตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปล่ียนแปลง
ของดัชนีอ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) หรือ 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น  
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น  
= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น 

SCBDSHARC1YC 
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3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% 
ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
4) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของดัชนี
อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีอ้างอิงหลังจากวันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกส้ินวันทำการของดัชนีอ้างอิง 
ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 
สมมติฐาน 
- เงินลงทุนท้ังหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้ 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุน  อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ  
(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ (ต่อปี) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 98.50% ประมาณ 1.95% 100.45% 
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   0.45% 
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ี 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุนโดยประมาณ  

  100.00% 

ส่วนท่ี 2 : สัญญาออปชั่น 1.50% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นปรากฎตามตารางด้านล่าง 
- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี ้

 ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้น
สัญญา 

ระดับต่ำสุดของดัชนีอ้างอิงระหว่างอายุ
โครงการ 

ระดับสงูสุดของดัชนีอ้างอิงระหว่างอายุ
โครงการ 

ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง 

กรณีท่ี 1 1,000 ≥ 900 ≤ 1,100 1,050 
กรณีท่ี 2 
1) 
2) 
3) 
4) 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
≥ 900 
< 900 
≥ 900 
≥ 900 

 
≤ 1,100 
≤ 1,100 
≤ 1,100 
> 1,100 

 
800 

ไม่นำมาพิจารณา 
1,160 

ไม่นำมาพิจารณา 
กรณีท่ี 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ดังนี ้

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาออปชั่น 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 25,000 บาท 
(คิดเป็น 2.50% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง 
(1,050/1,000) -1   = 0.05 
2. ผลตอบแทน   
(50% x 0.05) x 1,000,000 
= 25,000 บาท 

1,000,000 + 25,000 
= 1,025,000 บาท 
(คิดเป็น 2.50% ต่อปี) 

กรณีท่ี 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง < -10% หรือ > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญาดังน้ี 
1) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งของดัชนีอ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสญัญา 
หรือ 
3) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
4) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของดัชนีอ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 
ส่วนที่ 2 
สัญญาออปชั่น 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น  
2,500 บาท 
(คิดเป็น 0.25%ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ผลตอบแทนชดเชย   
0.25% x 1,000,000 = 2,500 บาท 

1,000,000 + 2,500 
= 1,002,500 บาท 
(คิดเป็น 0.25% ต่อปี) 
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 สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 

กรณีท่ี เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนท่ี 1  
ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสาร
ทางการเงิน (บาท) 

ส่วนท่ี 2 
สัญญาออปชั่น (บาท) 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนท้ังหมดที่คาด
ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ  (บาท) 

1 เงื่อนไข : 
ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง 
≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาด
ของสัญญาออปชั่น 

1,000,000 25,000  
(คิดเป็น 2.50% ต่อปี) 

1,025,000  
(คิดเป็น 2.50% ต่อปี) 

2 เงื่อนไข :  
1) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วนัพิจารณาดัชนี
อ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วนัทำการใดทำการ
ของดัชนีอ้างอิง หน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
3) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วนัพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
4) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วนัทำการใดทำการ
หน่ึงของดัชนีอ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
ผลตอบแทน : 
Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น 

1,000,000 2,500  
(คิดเป็น 0.25% ต่อปี) 

1,002,500  
(คิดเป็น 0.25% ต่อปี) 

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 
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โครงสร้างการลงทุน 

 
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินส่วนท่ีลงทุนในสัญญาออปชั่นไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นท่ีใกล้เคียงหรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนจนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนอาจเปล่ียนแปลงจากท่ีกำหนดไว้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อดัชนี
อ้างอิง ดังต่อไปน้ี: 
1. การยกเลิกการคำนวณหรือประกาศราคาดัชนีอ้างอิง 
2. ไม่สามารถประกาศราคาดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 
3. การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือส่ิงอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิง สัญญาออปชั่นหรือกองทุน  
4. มีเหตุการณ์ใด ๆท่ีทำให้ผู้ออกสัญญาออปชั่นท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงได้ โดยผู้ออก
สัญญาออปชั่นได้ใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาออปชั่นยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปน้ี 
a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาออปชั่นน้ัน หรือ  
b. ไม่สามารถขายหรือไมไ่ด้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินท่ีลงทุน 
5. คู่สัญญาออปชั่นท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเส่ียงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนอี้างอิง 
ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีแสดงระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ ท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และการซ้ือขายมีสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการ
พิจารณาเลือกหุ้นเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนีทุกๆ 6 เดือน  
SET50 index เป็นดัชนีประเภท composite index คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดัชนีไม่ได้กำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบ
แต่ละตัว ≤ 20% ของน้ำหนักท้ังหมด ตามประกาศ ทน. 87/2558 ภาคผนวก 3 แต่จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีใน www.set.or.th องค์ประกอบท่ีมีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ PTT = 11.82% (ณ เดือน
มกราคม 2562) และในปัจจุบันองค์ประกอบท่ีมีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ AOT = 8.82% (ณ เดือนกันยายน 2565) 
ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงไมไ่ดม้ีความเก่ียวข้องกับบริษัทจัดการจึงทำหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 (SET50 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

 
               * ที่มา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 – 3 พฤศจิกายน 2565 

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
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 SCBDSHARC1YC 

ข้อมูลอ่ืน 

- 

คำอธิบาย 
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึง
จุดต่ำสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟื้นกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover)  ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของ
มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า 
Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค ำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร
ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอ บแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการ
เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ตำ่ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมท่ีมีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น 
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คำนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตัวท่ีกองทุนรวมมีการลงทุน และเน่ืองจาก 
Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบกำหนดอายุและมี
ลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียงกันได้ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com  

  ท่ีอยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Double Structured Complex  
Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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

ค าเตือน :
(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดได้ ในกรณีท่ี
มียอดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเงินลงทุนโครงการ 
(2) ส่วนท่ีลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ กองทุนจะเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อปิด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ท้ังจ านวน 
(3) ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตรา
ไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาอายุ
โครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ 
ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รบัหลังหกัคา่ใช้จา่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ี
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้
เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญ และหากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้

หมายเหตุ :

กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปและ
เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านัน้ ลงทุนขั้นต่ า 500,000 บาท โดยกองทุน
จะลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอ
ขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 98.50
ของ NAV และลงทุนประมาณร้อยละ 1.50 ของ NAV ในสัญญาซื้อขาย
ล่ ว งหน้ า  (Derivatives) เช่ น  สัญญาออปชั่ น  (Option) ที่ มี ก ารจ่ า ย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index) 

อายุโครงการประมาณ 1 ปี
(SCBDSHARC1YC)

SCB Double Structured Complex 
Return 1YC Not for Retail Investors 

ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน
อันดับความนา่เช่ือถือ
ระยะยาวของผู้ออก

ตราสาร

สัดส่วน
การลงทุน

ผลตอบแทน
จากตราสารต่อปี 

(THB)

ประมาณการการไดร้ับ
เงินต้น+ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ
ส่วนท่ี 1 (2)

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A (FITCH International) 18.00% 2.00% 18.36%
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ A- (FITCH International) 18.00% 2.00% 18.36%
ตราสารหนี้ ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์ A- (FITCH International) 15.00% 1.90% 15.29%
บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank - สาขาสิงคโปร์ A- (FITCH International) 15.00% 1.85% 15.28%
ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย A3 Moody's 10.00% 1.85% 10.19%
เงินฝาก ธ. Abu Dhabi Commercial Bank - สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์ A+ (FITCH International) 7.50% 1.80% 7.64%
หุ้นกู้ของบรษิัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) - ไทย BBB+ (TRIS) 15.00% 2.30% 15.35%
รวม (เฉพาะตราสารหนี้) 98.50% 100.45%
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)* 0.45%
เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 100.00%

ส่วนท่ี 2
ออปชั่น (Option) ท่ีมีดัชนีอ้างอิง เป็น SET50 Index 1.50%

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 
1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และใน
หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนจ านวนมาก”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิและรบัหนังสือช้ีชวนได้ทุกวันท าการ
ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรอืบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนนุการขายทุกราย

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

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

* กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country 
concentration) ท้ังนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ



เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน (Option) (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

ค าเตือน :

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

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

❖ ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้ึนอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดช าระหนี้ (default risk) ที่เกิดข้ึนจาก
การผิดช าระหนี้ของผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
NEG WATCH (Negative Watch) : มีความเป็นไปได้ประมาณร้อยละ 50 ที่อาจจะมีการปรับความน่าเชื่อถือลงภายใน 90 วัน เนื่องจาก
เกิดเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายข้ึน 
NEG OUTLOOK (Negative Outlook) : มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับความน่าเชื่อถือลงภายในเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี
NEG FIN (Negative Financial Strength) : อาจมีความต้องการที่จะระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้าน
การเงิน

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

เงื่อนไข
เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีท่ี 1
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง 
≥ -10% แต่ ≤ 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสาร
ทางการเงิน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาด
ของสัญญาสัญญาออปชั่น

กรณีท่ี 2

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
หรือ
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันท าการใดท าการ
หนึ่งของดัชนีอ้างอิง ตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
(กองทุนจะไม่น าค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวัน
ท าการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) หรือ
3) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
หรือ
4) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันท าการใดท าการ
หนึ่งของดัชนีอ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 
(กองทุนจะไม่น าค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวัน
ท าการดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและตราสาร
ทางการเงิน + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น 
= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปชั่น



1. Qatar National Bank (QNB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
กาตาร์ มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกว่า 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตาร์เปน็อย่างมาก โดยมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 ทั้งในแง่ของสินทรัพย์รวม เงินฝาก และสินเชื่อ ธนาคารเน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรั ฐบาล โดยเป็น
สินเชื่อลูกค้าบรรษัท ร้อยละ 54  สินเชื่อแก่รัฐบาล ร้อยละ 37  และ สินเชื่อบุคคล ร้อยละ ณ 31 มีนาคม 2564 มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 286 พันล้านเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.39 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 58 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่งและให้การ
สนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.9 คุณภาพของสินเชื่ออยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) ร้อยละ 2.20 ของสินเชื่อรวมและมีการตั้งส ารองหน้ีสินที่
เพียงพอโดยอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 138.6
มีก าไรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2560 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,580 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2561 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,787 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2562 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,972 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2563 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,263 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 899 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 17.90 และมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 19.0 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
อันดับความน่าเชื่อถือของ QNB: Moody’s : Aa3 / P1 / Stable S&P: A/ A-1 / Stable Fitch: A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

2. Doha Bank (DOHA) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5  ของประเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 30.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร์ ปัจจุบันธนาคารมีจ านวนสาขาในประเทศกาตาร์ 24 สาขา และเป็น
สาขาประเภท E-branch 7 สาขา ส าหรับในต่างประเทศ ธนาคารมีสาขาใน UAE, Kuwait และ India และส านักงานตัวแทน Singapore, Turkey, Japan, China, 
United Kingdom, South Korea, Germany, Australia, Hong Kong, Canada, South Africa, Bangladesh, Sri Lanka และ Nepal ปล่อยสินเชื่อกับทางภาคธรุกจิ
คิดเป็นร้อยละ 72 ของสินเชื่อทั้งหมด หากแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม สินเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26  รองลงมาคือ
สินเชื่อให้กับ ภาค Trade ร้อยละ 15  ภาคบริการ ร้อยละ 14 Contract Financing  ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 10 ส าหรับสินเชื่อภาครัฐ และสินเชื่อรายย่อย คิด
เป็นร้อยละ 23% และ 10% ตามล าดับ มีรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยถือผ่าน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาล
กาตาร์ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.2 ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.74 และมีอัตราส่วนส ารอง
หน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) ที่ร้อยละ 65.2
ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2563 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 189 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564  ธนาคารมีก าไรสุทธิ 103 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 18.5 และ ด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 19.7
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้ Moody’s: Baa1/ P-2/ Stable, S&P: - , Fitch: A / F1 / Stable  
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBDSHARC1YC

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



3. Commercial Bank of Qatar (CBQ) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 9.1 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 
และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ ซึ่งมีสาขาทั้งหมด 30 สาขาทั่วประเทศ CBQ เน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 72 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด หากแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม สินเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อให้กับภาคบรกิารซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือสินเชื่อให้กับภาคอสงัหาริมทรพัย์/Contractor 
ร้อยละ 23 การพาณิชย์ ร้อยละ 13 และอื่น ๆ ร้อยละ 11 ส าหรับสินเชื่อภาครฐั และสินเชื่อรายย่อย คิดเป็นร้อยละ 19% และ 9% ตามล าดับ ณ 31 มีนาคม 2564 
ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 44.8 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.40 ล้านล้านบาท มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.1 ของ
สินทรัพย์รวมของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร์ มีรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นหลักและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตาร์ถือหุ้นในธนาคารผ่าน Qatar 
Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกาตาร์ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.8 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี 
พ.ศ. 2552 และ 2554 รัฐบาลกาตาร์เคยอัดฉีดเงินทุนให้แก่ CBQ ประมาณ 880 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ คุณภาพของสินเชื่อ ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมี
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 4.20 ของสินเชื่อ และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL 
Coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 84.6
CBQ มีก าไรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2560 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 166 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ    • ในปี พ.ศ. 2561 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 457 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2562 CBQ  มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 546 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ   • ในปี พ.ศ. 2563  CBQ  มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 351 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 CBQ  มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 163 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
CBQ มีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 16.30 และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio-CAR) อยู่ที่ร้อยละ 18.30 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
อันดับความน่าเชื่อถือของ CBQ: Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+/ A-2 / Stable, Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

4. Saudi National Bank (SNB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496  และได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
ซาอุดิอาระเบีย มีสาขา จ านวน 506 สาขา และ 5 สาขาต่างประเทศและบริษัทย่อย ได้แก่ บาร์เรน สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิ เรต ตุรกี และ ปากีสถาน ธนาคารมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซาอุดิอาระเบีย และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (DSIB) โดยเป็นธนาคาพาณิชย์ที่มีขนาด
สินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ธนาคารเน้นการให้สินเชื่อบุคคลและธุรกิจ  โดยเป็นสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ ร้อยละ 47,  สินเชื่อบุคคล ร้อยละ 52 และ สินเชื่อ
แก่รัฐบาล ร้อยละ 1 ณ 31 ธันวาคม 2564 SNB มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 243 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.01 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 30 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด SNB มีผู้ถือหุ้นหลักคือ Public Investment 
Fund (PIF) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 37.2 คุณภาพของสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วน
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) ต่ าเพียงร้อยละ 1.63 ของสินเชื่อรวม และมีการตั้งส ารองหนี้เสียในระดับยอมรับได้ โดยอัตราส่วนส ารองต่อสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 132.2
SNB มีก าไรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
• ในปี พ.ศ. 2561 SNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่  2,625 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ   • ในปี พ.ศ. 2562 SNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,100 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2563 SNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,121 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2564 SNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,457 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2564 SNB มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 19.20 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได้
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A- / A-2 / Stable, FITCH: A- / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 22 April 2022

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBDSHARC1YC

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBDSHARC1YC
5. Malayan Banking Berhad (Maybank) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1960 และปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ธนาคารด าเนินธุรกิจหลักใน 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
ณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารถือหุ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่าง Permodalan Nasional 
Berhad (PNB) ซึ่งเป็นหน่ึงในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่สุดในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันกว่าร้อยละ 47 นอกจากน้ีธนาคารยังถือหุ้นโดย 
Employees Provident Fund Board อยู่ร้อยละ 13 อีกด้วย มีคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีอัตราสว่นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.95 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 101.6
ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,887 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 2,019 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 2,071 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2563 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2564 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,993 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 มีนาคม 2565  ธนาคารด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 15.64 และ ด ารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 18.34
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s : A3 / P2 / Stable
• S&P : A- /A2 / Negative
• Fitch : -
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 15 August 2022

6. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับ 2 ในรัฐอาบูดาบี ธนาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1985 เกิดจากควบรวมกิจการของสามธนาคารพาณิชย์อย่าง Emirates Commercial Bank, Federal Commercial Bank, Khaleej Commercial Bank และ 
United National Bank มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐอาบูดาบี
ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 10.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่ง โดยมีรัฐบาลอาบูดาบีถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ 60 โดยถือผ่าน Abu 
Dhabi Investment Council ซึ่งเป็นหน่วยงานเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลอาบูดาบี คุณภาพสินเชื่ออ่อนแอลงจากผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19 ณ 31 ธันวาคม 
2563 และ 31 มีนาคม 2564 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) เพ่ิมขึ้นเป็ฯร้อยละ 8.04 และ 8.54 ตามล าดับ จากร้อยละ 4.83 ณ สิ้นปี 2562
มีการตั้งส ารองหน้ีสินที่ลดลง โดยอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Coverage ratio) เท่ากับร้อยละ 59.46 ณ สิ้นปี 2562 ร้อยละ 57.01
ณ สิ้นปี 2563 และร้อยละ 54.39 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 ลดลงจากร้อยละ 128.69 ณ สิ้นปี 2561
ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง
• ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,129 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ         • ในปี 2560 ธนาคารมีขาดสุทธิ 1,165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ         • ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,305 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2563 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 1,037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ         • ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 305 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 มีนาคม 2564  ธนาคารด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 15.32 และ ด ารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 16.64
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s: A1u / P1u / Negative
• S&P: A /A1 / Stable
• FITCH: A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBDSHARC1YC
7. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ธุรกจิหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย (1) ทรูมูฟ เอช ธรุกจิโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสือ่สารโทรคมนาคมแบบไรส้าย (2)
ทรูออนไลน์ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงแบบมีสาย (3) ทรวูิชั่นส์ ธรุกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวดีิจทิัล (4) ทรู ดจิิทัล กรุป๊ ธรุกจิและบรกิารดา้นดิจิทลั
อาทิ แพลตฟอร์มสือ่ดจิิทัล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธปิระโยชน์ และเทคโนโลยีการวเิคราะห์
ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1. China Mobile International Holding Limited 13.47% 2. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 13.28%
อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS: BBB+/Positive
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2022

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

จุดเด่น ความเสี่ยง

• บริษัทเป็นให้บริการสื่อสารแบบไร้สายรายใหญ่อันดับ 2 บริษัทมีสถานะทางการแข่งขันที่
แข็งแกร่งในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่โดยเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่อันดับ 2 ใน
อุตสาหกรรมทั้งในด้านจ านวนลูกค้าและรายได้ ทั้งนี้ ณ มี .ค. 2565 บริษัทมีลูกค้าทั้งสิ้น
จ านวน 32.6 ล้านรายหรือคิดเป็นสัดส่วน 33.6% ของจ านวนลูกค้าทั้งหมดในอุตสาหกรรม 
ในขณะที่รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัทอยู่ที่ระดับ 7.98 หมื่น
ล้านบาทในปี 2564 และอยู่ที่ระดับ 1.97 หมื่นล้านบาทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ซึ่ง
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านของรายได้ที่ระดับประมาณ 32%
• เป็นผู้น าในตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัทยังคงรักษาต าแหน่งผู้น าตลาดในธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยส่วนแบ่ง 38% ณ มี.ค. 2565 ท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด 
19 ที่ยืดเยื้อ ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรง
หนุนจากอุปสงค์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2564 รายได้จาก
ธุรกิจนี้มีมูลค่ารวม 2.52 หม่ืนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2563
• การควบรวมกิจการระหว่างบริษัท และบริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (DTAC) คาดว่าการควบรวมจะท าให้เกิดการผสานพลังทางธุรกิจ (synergy) 
ระหว่าง 2 บริษัท อาทิ การขยายขนาดของธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในเชิงตัวเลขแล้ว การควบ
รวมกิจการจะท าให้ MergeCo ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในด้านรายได้จากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ อีกทั้ง สถานะทางการเงินของ MergeCo น่าจะแข็งแกร่งกว่า
สถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ

• ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดช่วง 2 
ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สายของไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง อีกทั้ง
การแข่งขันก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันรายได้ของบริษัทให้ฟื้นตัวช้า
กว่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าจ านวนลูกค้าโดยรวมของทั้งอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวในปี 2564 
อย่างไรก็ตามรายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ
โรคโควิด 19 ส่งผลให้มูลค่ารวมของตลาดลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับการเติบโตเฉล่ียที่
ระดับ 2% ต่อปี ในช่วงปี 2561-2562 ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2565 มูลค่าตลาด
ยังคงหดตัวที่ระดับ 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ARPU ของบริษัท ณ 
สิ้นไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 194 บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่ในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อน
จากเกิดการแพร่ระบาด ARPU ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 209 บาทต่อคนต่อเดือน
• ความเสี่ยงจากธุรกิจ Pay TV ที่ก าลังเผชิญกับความท้าทาย พฤติกรรมการรับชม
รายการตามความต้องการของผู้ชมรุ่นใหม่ ตลอดจนความคุ้มค่าด้านราคา อาจเป็นผลให้
ธุรกิจ Pay TV ของบริษัทเผชิญกับความท้าทายจากจ านวนสมาชิกที่ลดลงรวมถึงการ
เปลี่ยนไปสู่การชมรายการผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 รายได้ของ
บริษัทจากธุรกิจ Pay TV หลังจากหักรายการระหว่างกันแล้วลดลง 11% มาอยู่ที่ 7.35 
พันล้านบาท แม้ว่าธุรกิจ Pay TV มีแนวโน้มจะค่อยๆ ฟื้นตัวล้อไปกับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม รายได้จากบริการ Pay TV โดยรวมมี
แนวโน้มที่จะยังคงต่ ากว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดต่อไปเนื่องจากพฤติกรรมการ
รับชมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
• ภาระหนี้สินอยู่ในระดับสูงและผลประกอบการขาดทุน ปัจจุบันบริษัทมีจ านวนภาระ
หนี้สินที่สูงเม่ือเทียบกับคู่แข่ง โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.81 เท่า ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 1/2565 โดยคู่แข่งเฉล่ียอยู่ที่ระดับประมาณ 5.83 เท่า และคาดว่าจะยังคงอยู่
ในระดับสูง นอกจากนี้บริษัทยังมีความต้องการใช้เงินลงทุนในการขยายโครงข่ายจ านวน 
3.8-4 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567 และมีภาระในการช าระค่าใบอนุญาตคล่ืน
ความถี่อีกปีละประมาณ 9.4 พันล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทมีความ
จ าเป็นจะต้องระดมเงินใหม่เพื่อน ามาช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าว อีกทั้งบริษัทมักมีผล
ประกอบการขาดทุน ส่งผลให้ขาดทุนสะสมสุทธิ เป็นจ านวนกว่า 77,000 ล้านบาท ณ สิ้น
ไตรมาส 1/2565 ท าให้ส่วนทุนปรับตัวลดลง ในขณะที่หนี้สินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัน
อาจกดดันให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินทุนใหม่เพื่อช าระเงินกู้ยืมเจ้าหนี้รายเดิมเป็นไป
ได้ยากขึ้น หรือต้องเสียต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น



1. กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะ
เส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณ ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษา
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่างรอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ใ นการ
ค านวณไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 
2. บลจ.ไทยพาณิชย์และธนาคารไทยพาณิชย์มิได้ประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ียของผู้ออกตราสาร (Credit Risk /
Default Risk) ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้
อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาใน
การท าธุรกรรม มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบก าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ ได้
รับช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียตามเวลาที่ก าหนดไว้
3. กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มีทรัพย์สินสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) ในส่วนการลงทุนต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจ านวน โดยกองทุนจะลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถด าเนินการได้
ตามสัญญา ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ก าหนดไว้
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับอนุ มัติจาก
ส านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท าขึ้นโดยชอบ ด้วย
กฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
5. ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไปโอนให้แก่ผู้
ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

การที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YC ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขายและมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่าข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูง
กว่าระดับความเส่ียงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับค าชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้า..................................................................................................ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจข้อมูลกองทุนและเงื่อนไขการ
จ่ายผลตอบแทนของกองทุนตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อธิบายอย่างครบถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลหนังสือ
ชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ และสื่อประกอบการขายอื่น เช่น เอกสาร presentation ประกอบการอธิบายก่อนตัดสินใจลงทุน และได้ศึกษา
ข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่
ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว

ความเสี่ยงที่ส าคญัของกองทุนเปิดไทยพาณชิย ์Double Structured Complex Return 1YC 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย

ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน.....................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)...................................................................................................

วันที่....................................................................................................ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง (Country concentration) กองทุนจึงอาจมีผลด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมีความเสี่ยง
ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมากได้

❑ รับทราบ



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

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย


