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 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสำคัญ Factsheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที ่16 ธันวาคม 2565 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YE 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

เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน 

(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 

(SET50 Index) ตามเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน เพ่ือเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วน

เพ่ิมจากการเปล่ียนแปลงของดัชนี SET50  

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 
 

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 

 

 

ผลการดำเนินงานยอ้นหลังแบบปักหมุด 
 

 

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 

ระดับความเสี่ยง 
 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

ลงทุนในตราสารหน้ี/เงินฝาก และสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทน

อ้างอิงกับดัชนี SET50 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน 21 ธันวาคม 2565 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 

วันเริ่มต้น Class ไม่มีการแบ่ง Class 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

อายุกองทุน ประมาณ 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน 

(โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) 
 

ผู้จัดการกองทุนรวม 

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร วันที่จดทะเบียนกองทุน 

นายวรุณ บุญรำลึกถนอม วันที่จดทะเบียนกองทุน 
 

ดัชนีชี้วัด 

ไม่มี เนื ่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา

ออปชั ่นซึ ่งเป ็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที ่สร ้างขึ ้นสำหรับกองทุนน้ี

โดยเฉพาะ  
 

คำเตือน 

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต 

ได้รับการรบัรองจาก CAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 
www.scbam.com 

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
  
  
  
  
  

  

SCBDSHARC1YE 

 

“กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน” 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมลูค่าจดทะเบียนกองทุนรวม รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

การจัดการ  2.14 0.39 

รวมค่าใช้จ่าย  2.79 0.45 

หมายเหตุ:  

- อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบ

หลังจากที่ได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอ

ขายหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

การขาย ไม่มี ไม่มี 

การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก    ไม่มี ไม่มี 

การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเชงิสถิต ิ
  

Maximum Drawdown - 

Recovering Period - 

FX Hedging - 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน - 

Sharpe ratio - 

Alpha - 

Beta - 

Tracking Error - 
 

 

 

 

การจัดสรรการลงทุนในตา่งประเทศ* 
 

ประเทศ % NAV 

กาตาร์ 51.00 

สิงคโปร์ 15.00 

มาเลเซีย 10.00 

สหรัฐอาหรบัเอมิเรสต์ 7.50 
 

    * เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน* 
 

ประเภททรัพย์สิน % NAV 

เงินฝาก 43.50 

ตราสารหน้ี 25.00 

บัตรเงินฝาก 15.00 

หุ้นกู้ 15.00 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Option) 1.50 

* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได้ 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก* 
 

ชื่อทรัพย์สิน % NAV 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank 

(QNB) - กาตาร์ 
18.00 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - 

กาตาร์ 
18.00 

ตราสารหน้ี ธ. Commercial Bank of 

Qatar (CBQ) - กาตาร์ 
15.00 

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank 

- สาขาสิงคโปร์ 
15.00 

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) - ไทย 
15.00 

* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได้ 

การซื้อหน่วยลงทุน 

วันทำการซื้อ: เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอ

ขาย IPO  

เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น. 

SCB EASY NET / SCB EASY APP ถึง 16.00 น.   

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500,000 บาท 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 

 

 

 

 

การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันทำการขายคืน: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ 

วันครบอายุโครงการ 

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:   

ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนอัตโนมัติ 

(ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการบริษัทจัดการจะนำเงิน

ลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย

พาณิชย์ตราสารหนี ้ระยะสั ้น (SCBSFF) หรือกองทุน

รวมตลาดเงินอื ่นที ่อยู ่ภายใต้การบริหารของบริษัท

จัดการ) 
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ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว

ของผู้ออกตราสาร 

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% 

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) - ไทย BBB+ (TRIS) 15.00% 2.30% 15.35% 

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% 

รวม (เฉพาะตราสารหน้ี)   98.50%  100.45% 

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*       0.45% 

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี       100.00% 

ส่วนที่ 2 

ออปช่ัน (Option) ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น SET50 Index   1.50%     

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น

สำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 

- ตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์

ไม่คาดคิดท่ีมีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู่ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ  

* ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจ

ปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

   เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

1. ดัชนีอ้างอิง คือ SET50 index 

2. ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง = ค่าสัมบูรณ์ของ (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) – 1 

3. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน = 50% 

4. Rebate Rate = 0.25% 

5. Knock out level = 10% 

วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปช่ัน 

วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันท่ีกองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ันโดยจะสิ้นสุดประมาณ 2 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 

อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด 

 เงื่อนไข  เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 
ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≥ -10% แต่ ≤ 10% ของ

ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี ้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน  

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน  

= (PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของสัญญาสัญญาออปช่ัน 

กรณีท่ี 2 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของระดับ

ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งของดัชนีอ้างอิง 

ตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน

เริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวันทำการ

ดังกล่าวมาพิจารณาอีก) หรือ 

3) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับดัชนี

อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี ้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน + 

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน  

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน  

= Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปช่ัน 
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 เงื่อนไข  เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 2 

4) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของดัชนีอ้างอิงตลอด

อายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น

สัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจากวันทำการดงักล่าว

มาพิจารณาอีก) 

 

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง 

ตัวอย่างการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน 

สมมติฐาน 

- เงินลงทุนท้ังหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังน้ี 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุน 
อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุ

โครงการ (ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่า

จะได้รับ (ต่อปี) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 98.50% ประมาณ 1.95% 100.45% 

หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   0.45% 

เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ี 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ    100.00% 

ส่วนท่ี 2 : สัญญาออปช่ัน 1.50% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ันปรากฎตามตารางด้านล่าง 

- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังน้ี 

 
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันท่ีเริม่ต้น

สัญญา 

ระดับต่ำสุดของดัชนีอ้างอิงระหว่างอายุ

โครงการ 

ระดับสูงสุดของดัชนีอ้างอิงระหว่างอายุ

โครงการ 

ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนี

อ้างอิง 

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 วันเริ่มต้นสัญญา ดังน้ี 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน 
รวมเงินต้นและผลตอบแทนท้ังหมดท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 
ส่วนท่ี 1  

ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 

ส่วนท่ี 2  

สัญญาออปช่ัน 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน 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 วันเริ่มต้นสัญญาดังน้ี 

1) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของดัชนีอ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

3) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

4) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของดัชนีอ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน 
รวมเงินต้นและผลตอบแทนท้ังหมดท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อครบ

อายุโครงการ 
ส่วนท่ี 1  

ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 

ส่วนท่ี 2  

สัญญาออปช่ัน 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน 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 เงินฝากและ 

ตราสารทางการเงิน (บาท) 

ส่วนท่ี 2 

สัญญาออปช่ัน (บาท) 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนท้ังหมดท่ี

คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ  

(บาท) 

1 เงื่อนไข : 

ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≥ -10% แต่ 

≤ 10% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ผลตอบแทน : 

(PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง) x มูลค่าตามขนาดของสัญญา

ออปช่ัน 

1,000,000 25,000  

(คิดเป็น 2.50% ต่อปี) 

1,025,000  

(คิดเป็น 2.50% ต่อปี) 

2 เงื่อนไข :  

1) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% 

ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการของดัชนีอ้างอิง 

หน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง < -10% ของระดับ

ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

3) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% 

ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 

4) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงของดัชนี

อ้างอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 10% ของระดับ

ดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา 

ผลตอบแทน : 

Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาออปช่ัน 

1,000,000 2,500  

(คิดเป็น 0.25% ต่อปี) 

1,002,500  

(คิดเป็น 0.25% ต่อปี) 

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 
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โครงสร้างการลงทุน 

 
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินส่วนท่ีลงทุนในสัญญาออปช่ันไปลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีใกล้เคียงหรือปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุนจนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อดัชนีอ้างอิง 

ดังต่อไปน้ี: 

1. การยกเลิกการคำนวณหรือประกาศราคาดัชนีอ้างอิง 

2. ไม่สามารถประกาศราคาดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 

3. การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิง สัญญาออปช่ันหรือกองทุน  

4. มีเหตุการณ์ใด ๆที่ทำให้ผู้ออกสัญญาออปชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงได้ โดยผู้ออกสัญญา

ออปช่ันได้ใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาออปช่ันยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปน้ี 

a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาออปช่ันน้ัน หรือ  

b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือทรัพย์สินท่ีลงทุน 

5. คู่สัญญาออปช่ันท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ข้อมูลสำคัญเก่ียวกับดัชนีอ้างอิง 

ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และการซื้อขายมีสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการพิจารณา

เลือกหุ้นเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนีทุกๆ 6 เดือน  

SET50 index เป็นดัชนีประเภท composite index คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ดัชนีไม่ได้กำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบแต่ละตัว 

≤ 20% ของน้ำหนักท้ังหมด ตามประกาศ ทน. 87/2558 ภาคผนวก 3 แต่จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีใน www.set.or.th องค์ประกอบท่ีมีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ PTT = 11.82% (ณ เดือนมกราคม 2562) และ

ในปัจจุบันองค์ประกอบท่ีมีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ AOT = 8.76% (ณ เดือนตุลาคม 2565) 

ดัชนีได้รับการพัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับบริษัทจัดการจึงทำหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี SET 50 (SET50 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.set.or.th 
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กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของดัชนี SET50 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

 
* ที่มา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 – 22 พฤศจิกายน 2565 

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
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 SCBDSHARC1YE 

ข้อมูลอ่ืน 

- 

คำอธิบาย 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึง

จุดต่ำสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟื้นกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover)  ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของ

มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า 

Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวม

เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา

ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร

ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับ

ผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก

ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต

การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง

กับดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมท่ีมีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น 

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  

 



กองทุนเปดไทยพาณิชย
Double Structured Complex  
Return 1YE หามขายผูลงทุนรายยอย

ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะนําเงินลงทุนคงเหลือท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุน 
ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะส้ัน  (SCBSFF)  ซ่ึงเปนไป
ตามท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนฯ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหรือ
ขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ

คําเตือน :

(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปดขายหนวยลงทุนกอนระยะเวลาท่ีกําหนดได ในกรณีท่ี
มียอดจําหนายหนวยลงทุนเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินลงทุนโครงการ 
(2) สวนท่ีลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหน้ี กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ท้ังจํานวน 
(3) คาใชจายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตรา
ไมเกินจากท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ซ่ึงในชวงระยะเวลาอายุ
โครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพ่ิมหรือลดคาธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได 
ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนไดรับหลังหักคาใชจายสูงกวาอัตราผลตอบแทนโดย
เฉล่ียตอปท่ีไดแจงไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติม โดยจะไมเกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการท่ี
ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนได
เฉพาะเม่ือมีความจําเปนและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดย
การเปล่ียนแปลงน้ันตองไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมี
นัยสําคัญ และหากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว เน่ืองจากสภาวะตลาดมี
การเปล่ียนแปลงไป ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว

หมายเหตุ :

กองทุนน้ีเหมาะกับผูลงทุนที่สามารถรับความเส่ียงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไปและ
เสนอขายเฉพาะผูมีเงินลงทุนสูงเทาน้ัน ลงทุนขั้นต่ํา 500,000 บาท โดยกองทุน
จะลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอ
ขายในตางประเทศและ/หรือในประเทศ รวมกันทั้งส้ินประมาณรอยละ 98.50
ของ NAV และลงทุนประมาณรอยละ 1.50 ของ NAV ในสัญญาซื้อขาย
ล ว ง หน า  ( Derivatives) เช น  สัญญาออปชั่ น  ( Option) ที่ มี ก า ร จ า ย
ผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index) 

อายุโครงการประมาณ 1 ป
(SCBDSHARC1YE)

SCB Double Structured Complex 
Return 1YE Not for Retail Investors 

ตราสารที่กองทุนคาดวาลงทุน

อันดับความนาเชื่อถือ

ระยะยาวของผูออก

ตราสาร

สัดสวน

การลงทุน

ผลตอบแทน

จากตราสารตอป 

(THB)

ประมาณการการไดรับ

เงินตน+ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ

สวนท่ี 1 (2)

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร A (FITCH International) 18.00% 2.00% 18.36%

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร A- (FITCH International) 18.00% 2.00% 18.36%

ตราสารหน้ี ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร A- (FITCH International) 15.00% 1.90% 15.29%

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank - สาขาสิงคโปร A- (FITCH International) 15.00% 1.85% 15.28%

หุนกูของบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) - ไทย BBB+ (TRIS) 15.00% 2.30% 15.35%

ตราสารหน้ี Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย A3 Moody's 10.00% 1.85% 10.19%

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

รวม (เฉพาะตราสารหน้ี) 98.50% 100.45%

หักคาใชจาย (โดยประมาณ)* 0.45%

เงินตน+ผลตอบแทนโดยประมาณตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ป 100.00%

สวนที่ 2

ออปช่ัน (Option) ท่ีมีดัชนีอางอิง เปน SET50 Index 1.50%

“ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน้ีในชวงเวลา 
1 ปได และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผูออก และใน
หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดัง น้ันหากมีปจจัยลบที่
สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาวผูลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนจาํนวนมาก”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชยและผูสนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน

การลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซอนซึ่งมีปจจัย
อางอิง มีความแตกตางจากการลงทุนในปจจัยอางอิงโดยตรง จึงอาจทําใหราคา
ของผลิตภัณฑในตลาดทุนดังกลาวมีความผันผวนแตกตางจากราคาของปจจัย
อางอิงได ผูลงทุนควรทําความเขาใจเงื่อนไขการจายผลตอบแทนและความเส่ียงที่
เกี่ยวของกอนทําการลงทุน และควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอน
ทําการลงทุน

* กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผูออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country 
concentration) ท้ังน้ี การกระจุกตัวของพอรตการลงทุนจริงอาจเปล่ียนแปลงได เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ



เงื่อนไขการจายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) (กอนหักคาใชจาย)

คําเตือน :

 ตราสารท่ีกองทุนพจิารณาลงทุนไดผานขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงดานความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร (Credit risk) แลวแตอาจยัง
มีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณไมคาดคิดท่ีมีนัยสําคัญตอนโยบายในการดําเนินงานของผูออกตราสารหน้ี (Event 
risk) อยู

 กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชําระหน้ี (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจากการผิดชําระหน้ีของผูออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมได
รับเงินตนคืนเต็มจํานวนได

 ราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางคูสัญญา กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชําระหน้ี (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจาก
การผิดชําระหน้ีของผูออกสัญญาซื้อขายลวงหนา/คูสัญญา ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายลวงหนาได

NEG WATCH (Negative Watch) : มีความเปนไปไดประมาณรอยละ 50 ท่ีอาจจะมีการปรับความนาเช่ือถือลงภายใน 90 วัน เน่ืองจาก
เกิดเหตุการณนอกเหนือความคาดหมายขึ้น 

NEG OUTLOOK (Negative Outlook) : มีความเปนไปไดท่ีอาจจะมีการปรับความนาเช่ือถือลงภายในเวลา 6 เดือนถึง 2 ป
NEG FIN (Negative Financial Strength) : อาจมีความตองการท่ีจะระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงทางดาน
การเงิน

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ

ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย

และผูสนับสนุนการขายทุกราย

เงื่อนไข
เงินตนและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ

ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่ 1

คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอางอิง 

≥ -10% แต ≤ 10% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตน
สัญญา

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากและตราสาร

ทางการเงิน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน 

= (PR x คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง) x มูลคาตามขนาด

ของสัญญาสัญญาออปช่ัน

กรณีที่ 2

1) คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันพิจารณาดัชนี

อางอิง < -10% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา 

หรือ

2) คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันทําการใดทําการ

หน่ึงของดัชนีอางอิง ตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี

อางอิง < -10% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา 

(กองทุนจะไมนําคาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิงหลังจากวัน

ทําการดังกลาวมาพิจารณาอีก) หรือ

3) คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันพิจารณาดัชนี

อางอิง > 10% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา 

หรือ

4) คาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิง ณ วันทําการใดทําการ

หน่ึงของดัชนีอางอิงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี

อางอิง > 10% ของระดับดัชนีอางอิง ณ วันเริ่มตนสัญญา 

(กองทุนจะไมนําคาการเปล่ียนแปลงของดัชนีอางอิงหลังจากวัน

ทําการดังกลาวมาพิจารณาอีก)

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากและตราสาร

ทางการเงิน + ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน 

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปช่ัน 

= Rebate Rate x มูลคาตามขนาดของสัญญาออปช่ัน



1. Qatar National Bank (QNB) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 1 ในประเทศกาตาร กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2507 และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
กาตาร มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกวา 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมีความสําคญัตอระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตารเปนอยางมาก โดยมีขนาดใหญ
เปนอันดับ 1 ทั้งในแงของสินทรัพยรวม เงินฝาก และสินเชื่อ ธนาคารเนนการใหสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับรัฐบาล โดยเปน
สินเชื่อลูกคาบรรษัท รอยละ 54  สินเชื่อแกรัฐบาล รอยละ 37  และ สินเชื่อบุคคล รอยละ ณ 31 มีนาคม 2564 มีขนาดสินทรัพยรวมเทากับ 286 พันลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 9.39 ลานลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดที่รอยละ 58 ของสินทรัพยรวมในระบบธนาคาร ผูถือหุนหลักที่แข็งแกรงและใหการ
สนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร ถือหุนอยูรอยละ 51.9 คุณภาพของสินเชื่ออยูใน
เกณฑที่ดี ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) รอยละ 2.20 ของสินเชื่อรวมและมีการตั้งสํารองหนี้สินที่
เพียงพอโดยอัตราสวนสํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 138.6

มีกําไรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด

• ในป พ.ศ. 2560 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,580 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2561 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,787 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ

• ในป พ.ศ. 2562 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,972 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2563 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,263 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ

• ในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 899 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

มีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนเงินทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 17.90 และมีอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยูที่รอยละ 19.0 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑที่สูง

อันดับความนาเชื่อถือของ 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) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 5  ของประเทศกาตาร กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2522 ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวม
เทากับ 30.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 6.3 ของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร ปจจุบันธนาคารมีจํานวนสาขาในประเทศกาตาร 24 สาขา และเปน
สาขาประเภท E-branch 7 สาขา สําหรับในตางประเทศ ธนาคารมีสาขาใน UAE, Kuwait และ India และสํานักงานตัวแทน Singapore, Turkey, Japan, China, 
United Kingdom, South Korea, Germany, Australia, Hong Kong, Canada, South Africa, Bangladesh, Sri Lanka และ Nepal ปลอยสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ
คิดเปนรอยละ 72 ของสินเชื่อทั้งหมด หากแบงตามกลุมอุตสาหกรรม สินเชื่อสวนใหญจะเปนสินเชื่อใหกับภาคอสังหาริมทรัพยซ่ึงคิดเปนรอยละ 26  รองลงมาคือ
สินเชื่อใหกับ ภาค Trade รอยละ 15  ภาคบริการ รอยละ 14 Contract Financing  รอยละ 7 และอ่ืน ๆ รอยละ 10 สําหรับสินเชื่อภาครัฐ และสินเช่ือรายยอย คิด
เปนรอยละ 23% และ 10% ตามลําดับ มีรัฐบาลกาตารเปนผูถือหุนหลัก โดยถือผาน Qatar Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาล
กาตาร ถือหุนอยูที่รอยละ 17.2 ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) อยูที่รอยละ 5.74 และมีอัตราสวนสํารอง
หนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage ratio) ที่รอยละ 65.2
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง 
• ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 304 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 228 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 207 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 189 ลานดอลลารสหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564  ธนาคารมีกําไรสุทธิ 103 ลานดอลลารสหรัฐ 
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 18.5 และ ดํารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 19.7
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังนี้ Moody’s: Baa1/ P-2/ Stable, S&P: - , Fitch: A / F1 / Stable  
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBDSHARC1YE

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ

ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย

และผูสนับสนุนการขายทุกราย



3. Commercial Bank of Qatar (CBQ) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 9.1 กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2518 
และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยกาตาร ซ่ึงมีสาขาทั้งหมด 30 สาขาทั่วประเทศ CBQ เนนการใหสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเปนรอยละ 72 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด หากแบงตามกลุมอุตสาหกรรม สินเชื่อสวนใหญจะเปนสินเชื่อใหกับภาคบรกิารซ่ึงคิดเปนรอยละ 25 รองลงมาคือสินเชื่อใหกับภาคอสังหาริมทรัพย/Contractor 
รอยละ 23 การพาณิชย รอยละ 13 และอ่ืน ๆ รอยละ 11 สําหรับสินเชื่อภาครัฐ และสินเชื่อรายยอย คิดเปนรอยละ 19% และ 9% ตามลําดับ ณ 31 มีนาคม 2564 
ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวมเทากับ 44.8 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1.40 ลานลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ประมาณรอยละ 9.1 ของ
สินทรัพยรวมของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร มีรัฐบาลกาตารเปนผูถือหุนหลักและใหการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตารถือหุนในธนาคารผาน Qatar 
Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลกาตาร โดยถือหุนอยูรอยละ 16.8 ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลดวยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในชวงป 
พ.ศ. 2552 และ 2554 รัฐบาลกาตารเคยอัดฉีดเงินทุนใหแก CBQ ประมาณ 880 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ คุณภาพของสินเชื่อ ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมี
อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) อยูที่รอยละ 4.20 ของสินเชื่อ และมีอัตราสวนสํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL 
Coverage ratio) อยูที่รอยละ 84.6
CBQ มีกําไรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
• ในป พ.ศ. 2560 CBQ มีกําไรสุทธิอยูที่ 166 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ    • ในป พ.ศ. 2561 CBQ มีกําไรสุทธิอยูที่ 457 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในป พ.ศ. 2562 CBQ  มีกําไรสุทธิอยูที่ 546 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ   • ในป พ.ศ. 2563  CBQ  มีกําไรสุทธิอยูที่ 351 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564 CBQ  มีกําไรสุทธิอยูที่ 163 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
CBQ มีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนเงินทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 16.30 และมีอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio-CAR) อยูที่รอยละ 18.30 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑยอมรับได
อันดับความนาเชื่อถือของ 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) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 1 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2496  และไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
ซาอุดิอาระเบีย มีสาขา จํานวน 506 สาขา และ 5 สาขาตางประเทศและบริษัทยอย ไดแก บารเรน สิงคโปร สหรัฐอาหรับเอมิเรต ตุรกี และ ปากีสถาน ธนาคารมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศซาอุดิอาระเบีย และเปนธนาคารพาณิชยที่มีนัยตอความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (DSIB) โดยเปนธนาคาพาณิชยที่มีขนาด
สินทรัพยใหญเปนอันดับ 1 ของประเทศ ธนาคารเนนการใหสินเชื่อบุคคลและธุรกิจ  โดยเปนสินเชื่อลูกคาธุรกิจ รอยละ 47,  สินเชื่อบุคคล รอยละ 52 และ สินเชื่อ
แกรัฐบาล รอยละ 1 ณ 31 ธันวาคม 2564 SNB มีขนาดสินทรัพยรวมเทากับ 243 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 8.01 ลานลานบาท คิดเปนสวนแบง
การตลาดที่รอยละ 30 ของสินทรัพยรวมในระบบธนาคาร มีผูถือหุนหลักที่แข็งแกรงและใหการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด SNB มีผูถือหุนหลักคือ Public Investment 
Fund (PIF) ซ่ึงเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ถือหุนอยูรอยละ 37.2 คุณภาพของสินเชื่ออยูในเกณฑที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวน
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) ต่ําเพียงรอยละ 1.63 ของสินเชื่อรวม และมีการตั้งสํารองหนี้เสียในระดับยอมรับได โดยอัตราสวนสํารองตอสินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 132.2
SNB มีกําไรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
• ในป พ.ศ. 2561 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่  2,625 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ   • ในป พ.ศ. 2562 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในป พ.ศ. 2563 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,121 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2564 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,457 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 ธันวาคม 2564 SNB มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยูที่รอยละ 19.20 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑ
ยอมรับได
อันดับความนาเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A- / A-2 / Stable, FITCH: A- / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 22 April 2022
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5. Malayan Banking Berhad (Maybank) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศมาเลเซีย และใหญเปนอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้ง
ขึ้นในป ค.ศ. 1960 และปจจุบันเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย ธนาคารดําเนินธุรกิจหลักใน 3 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย 
ณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีสินทรัพยรวม 2.2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ธนาคารถือหุนโดยหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการลงทุนอยาง Permodalan Nasional 
Berhad (PNB) ซ่ึงเปนหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญสุดในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุนทางตรงและทางออมรวมกันกวารอยละ 47 นอกจากนี้ธนาคารยังถือหุนโดย 
Employees Provident Fund Board อยูรอยละ 13 อีกดวย มีคุณภาพสินเชื่ออยูในเกณฑทีด่ ีณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีอัตราสวนสนิทรัพยทีไ่มกอใหเกิดรายได 
(NPL ratio) อยูในระดับที่รอยละ 1.95 และมีอัตราสวนสํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 101.6
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง 
• ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,887 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 2,019 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 2,071 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,674 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2564 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,993 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2565  ธนาคารดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 15.64 และ ดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 18.34
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังนี้
• 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) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและอันดับ 2 ในรัฐอาบูดาบี ธนาคารกอตั้งขึ้นเม่ือป 
ค.ศ. 1985 เกิดจากควบรวมกิจการของสามธนาคารพาณิชยอยาง Emirates Commercial Bank, Federal Commercial Bank, Khaleej Commercial Bank และ 
United National Bank มีสํานักงานใหญตั้งอยูในรัฐอาบูดาบี
ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพยรวม 10.8 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ มีผูถือหุนหลักที่แข็งแกรง โดยมีรัฐบาลอาบูดาบีถือหุนอยูถึงรอยละ 60 โดยถือผาน Abu 
Dhabi Investment Council ซ่ึงเปนหนวยงานเพื่อการลงทุนของรัฐบาลอาบูดาบี คุณภาพสินเชื่อออนแอลงจากผลกระทบของสถานการณ Covid-19 ณ 31 ธันวาคม 
2563 และ 31 มีนาคม 2564 อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL ratio) เพิ่มขึ้นเปฯรอยละ 8.04 และ 8.54 ตามลําดับ จากรอยละ 4.83 ณ สิ้นป 2562
มีการตั้งสํารองหนี้สินที่ลดลง โดยอัตราสวนสํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL Coverage ratio) เทากับรอยละ 59.46 ณ สิ้นป 2562 รอยละ 57.01
ณ สิ้นป 2563 และรอยละ 54.39 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 ลดลงจากรอยละ 128.69 ณ สิ้นป 2561
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง
• ในป 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,129 ลานดอลลารสหรัฐฯ         • ในป 2560 ธนาคารมีขาดสุทธิ 1,165 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,318 ลานดอลลารสหรัฐฯ         • ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,305 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,037 ลานดอลลารสหรัฐฯ         • ในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 305 ลานดอลลารสหรัฐ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2564  ธนาคารดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 15.32 และ ดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 16.64
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังนี้
• Moody’s: A1u / P1u / Negative
• S&P: A /A1 / Stable
• FITCH: A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021
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7. บริษทั ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลกัของกลุมทรู ประกอบดวย (1) ทรูมูฟ เอช ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไรสาย (2)
ทรูออนไลน ธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย (3) ทรูวชิั่นส ธรุกิจโทรทัศนแบบบอกรบัสมาชกิและทวีดีิจิทลั (4) ทรู ดิจิทลั กรุป ธุรกิจและบริการดานดิจิทลั
อาทิ แพลตฟอรมสื่อดจิิทลั (Digital Media Platform) แพลตฟอรมที่เชื่อมระหวางออนไลนและออฟไลน (O2O) พรอมสิทธิประโยชน และเทคโนโลยกีารวิเคราะห
ขอมูล (Data Analytics) เปนตน

ผูถือหุนรายใหญ 1. China Mobile International Holding Limited 13.47% 2. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 13.28%

อันดับความนาเชื่อถอื TRIS: BBB+/Positive

Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2022
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จุดเดน ความเสี่ยง

• บริษัทเปนใหบริการส่ือสารแบบไรสายรายใหญอันดับ 2 บริษัทมีสถานะทางการแขงขันที่

แข็งแกรงในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่โดยเปนผูใหบริการรายใหญอันดับ 2 ใน

อุตสาหกรรมทั้งในดานจํานวนลูกคาและรายได ทั้งน้ี ณ มี.ค. 2565 บริษัทมีลูกคาทั้งส้ิน

จํานวน 32.6 ลานรายหรือคิดเปนสัดสวน 33.6% ของจํานวนลูกคาทั้งหมดในอุตสาหกรรม 

ในขณะที่รายไดจากการใหบริการที่ไมรวมคาเชื่อมตอโครงขายของบริษัทอยูที่ระดับ 7.98 หมื่น

ลานบาทในป 2564 และอยูที่ระดับ 1.97 หมื่นลานบาทในชวง 3 เดือนแรกของป 2565 ซึ่ง

คิดเปนสวนแบงทางการตลาดในดานของรายไดที่ระดับประมาณ 32%

• เปนผูนําในตลาดอินเตอรเน็ตความเร็วสูง บริษัทยังคงรักษาตําแหนงผูนําตลาดในธุรกิจ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยสวนแบง 38% ณ มี.ค. 2565 ทามกลางสถานการณโรคโควิด 

19 ที่ยืดเย้ือ ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองโดยไดรับแรง

หนุนจากอุปสงคในการใชงานอินเทอรเน็ตของครัวเรือนที่เพิ่มสูงข้ึน โดยในป 2564 รายไดจาก

ธุรกิจน้ีมีมูลคารวม 2.52 หมื่นลานบาท เพิ่มข้ึน 3% จากป 2563

• การควบรวมกิจการระหวางบริษัท และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) (DTAC) คาดวาการควบรวมจะทําใหเกิดการผสานพลังทางธุรกิจ (synergy) 

ระหวาง 2 บริษัท อาทิ การขยายขนาดของธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ

การเพิ่มประสิทธิภาพดานตนทุน เปนตน นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาในเชิงตัวเลขแลว การควบ

รวมกิจการจะทําให MergeCo ครองสวนแบงทางการตลาดสูงสุดในดานรายไดจากการ

ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ อีกทั้ง สถานะทางการเงินของ MergeCo นาจะแข็งแกรงกวา

สถานะทางการเงินของบริษัทในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ

• ความเส่ียงจากการแขงขันที่รุนแรงในตลาดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ตลอดชวง 2 

ปที่ผานมาอุตสาหกรรมการส่ือสารแบบไรสายของไทยตองเผชิญกับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเน่ือง สงผลใหการใชจายของผูบริโภคลดลง อีกทั้ง

การแขงขันก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปนปจจัยกดดันรายไดของบริษัทใหฟนตัวชา

กวาที่ควรจะเปน แมวาจํานวนลูกคาโดยรวมของทั้งอุตสาหกรรมจะฟนตัวในป 2564 

อยางไรก็ตามรายไดเฉล่ียตอผูใชยังคงลดลงอยางตอเน่ืองนับต้ังแตเริ่มมีการระบาดของ

โรคโควิด 19 สงผลใหมูลคารวมของตลาดลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับการเติบโตเฉล่ียที่

ระดับ 2% ตอป ในชวงป 2561-2562 ทั้งน้ี ในไตรมาสแรกของป 2565 มูลคาตลาด

ยังคงหดตัวที่ระดับ 1.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย ARPU ของบริษัท ณ 

ส้ินไตรมาส 1/2565 อยูที่ 194 บาทตอคนตอเดือน ในขณะที่ในป 2562 ซึ่งเปนชวงกอน

จากเกิดการแพรระบาด ARPU ของบริษัทจะอยูที่ประมาณ 209 บาทตอคนตอเดือน

• ความเส่ียงจากธุรกิจ Pay TV ที่กําลังเผชิญกับความทาทาย พฤติกรรมการรับชม

รายการตามความตองการของผูชมรุนใหม ตลอดจนความคุมคาดานราคา อาจเปนผลให

ธุรกิจ Pay TV ของบริษัทเผชิญกับความทาทายจากจํานวนสมาชิกที่ลดลงรวมถึงการ

เปล่ียนไปสูการชมรายการผานโครงขายอินเทอรเน็ตมากย่ิงข้ึน โดยในป 2564 รายไดของ

บริษัทจากธุรกิจ Pay TV หลังจากหักรายการระหวางกันแลวลดลง 11% มาอยูที่ 7.35 

พันลานบาท แมวาธุรกิจ Pay TV มีแนวโนมจะคอยๆ ฟนตัวลอไปกับการฟนตัวของ

เศรษฐกิจหลังการแพรระบาด อยางไรก็ตาม รายไดจากบริการ Pay TV โดยรวมมี

แนวโนมที่จะยังคงตํ่ากวาระดับกอนเกิดการแพรระบาดตอไปเน่ืองจากพฤติกรรมการ

รับชมที่เปล่ียนแปลงไปอยางตอเน่ือง

• ภาระหน้ีสินอยูในระดับสูงและผลประกอบการขาดทุน ปจจุบันบริษัทมีจํานวนภาระ

หน้ีสินที่สูงเมื่อเทียบกับคูแขง โดยมีสัดสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุนอยูที่ 6.81 เทา ณ ส้ิน

ไตรมาสที่ 1/2565 โดยคูแขงเฉล่ียอยูที่ระดับประมาณ 5.83 เทา และคาดวาจะยังคงอยู

ในระดับสูง นอกจากน้ีบริษัทยังมีความตองการใชเงินลงทุนในการขยายโครงขายจํานวน 

3.8-4 หมื่นลานบาทตอปในชวงป 2565-2567 และมีภาระในการชําระคาใบอนุญาตคล่ืน

ความถ่ีอีกปละประมาณ 9.4 พันลานบาทในชวงเวลาเดียวกัน สงผลใหบริษัทมีความ

จําเปนจะตองระดมเงินใหมเพื่อนํามาชําระคาใชจายดังกลาว อีกทั้งบริษัทมักมีผล

ประกอบการขาดทุน สงผลใหขาดทุนสะสมสุทธิ เปนจํานวนกวา 77,000 ลานบาท ณ ส้ิน

ไตรมาส 1/2565 ทําใหสวนทุนปรับตัวลดลง ในขณะที่หน้ีสินเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง อัน

อาจกดดันใหความสามารถในการกูยืมเงินทุนใหมเพื่อชําระเงินกูยืมเจาหน้ีรายเดิมเปนไป

ไดยากข้ึน หรือตองเสียตนทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงข้ึน



1. กองทุนน้ีมีหลักเกณฑการจายผลตอบแทนแบบซับซอน ผลตอบแทนของกองทุนไมไดผันแปรกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพยอางอิงในลักษณะ

เสนตรง แตข้ึนอยูกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยอางอิงที่ใชในการคํานวณ ตามเง่ือนไขที่ไดกําหนดไวในหนังสือชี้ชวนเทาน้ัน ผูลงทุนควรศึกษา

เง่ือนไขการจายผลตอบแทนของกองทุนอยางรอบคอบและเขาใจกอนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยอางอิงที่ใชในการ

คํานวณไมเปนไปตามเง่ือนไข ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 

2. บลจ.ไทยพาณิชยและธนาคารไทยพาณิชยมิไดประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินตนและดอกเบ้ียของผูออกตราสาร (Credit Risk /

Default Risk) ซ่ึงความเสี่ยงดังกลาว หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียของผูออกตราสาร และหรือผูรับรอง ผู

อาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผูออกตราสาร และ/หรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาใน

การทําธุรกรรม มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนดเวลา สงผลใหผูลงทุนไมได

รับชําระเงินตนและ/หรือดอกเบ้ียตามเวลาที่กําหนดไว

3. กองทุนมีนโยบายการลงทุนซ่ึงสงผลใหมีทรัพยสินสุทธิที่เก่ียวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) ในสวนการลงทุนตางประเทศที่เปนตราสารหน้ี เงินฝาก และตราสารทางการเงิน กองทุนจะเขาทํา

สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจํานวน โดยกองทุนจะลงทุน

ในสัญญาซื้อขายลวงหนากับคูสัญญาที่เปนธนาคารพาณิชยที่อยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถดําเนินการได

ตามสัญญา ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามที่กําหนดไว

4. ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ไดรับอนุมัติจาก

สํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําข้ึนโดยชอบดวย

กฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

5. ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย Double Structured Complex Return 1YE หามขายผูลงทุนรายยอย ไปโอนใหแกผู

ลงทุนที่ไมใช “ผูมีเงินลงทุนสูง” ได เวนแตเปนการโอนทางมรดก

การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย Double Structured Complex Return 1YE หาม

ขายผูลงทุนรายยอย เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขายและมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วาขาพเจารับทราบวากองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับน้ีอาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูง

กวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาสามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับน้ีแลว

ขาพเจา..................................................................................................ขอยืนยันวา ขาพเจาไดรับทราบและมีความเขาใจขอมูลกองทุนและเง่ือนไขการ

จายผลตอบแทนของกองทุนตามที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดอธิบายอยางครบถวนเปนอยางดีแลว รวมทั้งขาพเจาไดรับขอมูลหนังสือ

ชี้ชวน หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ และสื่อประกอบการขายอื่น เชน เอกสาร presentation ประกอบการอธิบายกอนตัดสินใจลงทุน และไดศึกษา

ขอมูลของการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย Double Structured Complex Return 1YE หามขายผูลงทุนรายยอย ซ่ึงปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่

ขาพเจาไดรับทราบไปกอนหนาน้ีเปนอยางดีแลว

ความเส่ียงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชย Double Structured Complex Return 1YE 
หามขายผูลงทุนรายยอย

ลายมือชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุน.....................................................................................................

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...................................................................................................

วันที่....................................................................................................
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ

ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย

และผูสนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผูออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศ
หน่ึง (Country concentration) กองทุนจึงอาจมีผลดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมีความเสี่ยง
ที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากได

 รับทราบ



1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง

1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยท่ีลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือช้ีชวนสวน

สรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหน้ี ท่ีมีรูปแบบตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

เปนตน

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวนเมื่อ

ไถถอน ตางจากการฝากเงินท่ีไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุน

ควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดท่ีบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุนการขาย 

ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ

2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได

2.2 ผูบริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุนการขาย และ

ตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑดังกลาว

2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา

ซื้อผลิตภัณฑ

3. สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม

3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ .ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือ

ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาท่ีไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาวแลว

3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดท่ี SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย

ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑท่ีดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ

ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย

และผูสนับสนุนการขายทุกราย
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