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หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที ่20 มิถุนายน 2565 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

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) รวมกันทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดย
มีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนน้ีเติบโตครอบคลุมเงินต้น กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน 
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Hang 
Seng China Enterprises Index (HSCEI) ตามเงื ่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื ่อเปิดโอกาสให้กับกองทุน
สามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises Index 
(HSCEI) 
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold) 

 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 

 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
 
 

กองทุนยังไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นกองทุนรวมจึงยังไม่มีข้อมูล 

ระดับความเสี่ยง 
 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วน

การลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV 
 ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน 5 กรกฎาคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได้) 
วันเริ่มต้น Class ไม่มีการแบง่ Class 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
อายุกองทุน ประมาณ 1 ปี  

(โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) 
 

ผู้จัดการกองทุนรวม 
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร วันที่จดทะเบียนกองทุน 
นางสาวกมลรัตน์ ต้ังธนะวัฒน์ วันที่จดทะเบียนกองทุน 

 

ดัชนีช้ีวัด 

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา
วอร์แรนต์ซึ ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที ่สร้างขึ ้นสำหรับกองทุนน้ี
โดยเฉพาะ  

 

คำเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต 
ได้รับการรับรองจาก CAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC 
 
 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 
www.scbam.com 

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
  
  
  
  
  

  
SCBSHARC1YA 

 

“กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน” 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 

การจัดการ  2.14 0.49 
รวมค่าใช้จ่าย  2.79 0.55 

หมายเหตุ:  
-  อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากท่ีได้
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีท่ี
ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกิน
เพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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 ์ 64.10 
จีน 35.15 

 

    * เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน* 
 

ประเภททรัพย์สิน % NAV 

เงินฝาก 94.25 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5.00 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Warrant) 0.75 

* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได ้

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก* 
 

ช่ือทรัพย์สิน % NAV 
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - 
กาตาร ์ 19.70% 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank 
(QNB) - กาตาร ์ 19.70% 

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar 
(CBQ) – กาตาร ์ 19.70% 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน 15.45% 
ตราสารหน้ี  ธ. Masraf Al Rayan 
(MAR) - กาตาร์ 5.00% 

* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได ้

การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซื้อ: เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย 
IPO ระหว่างวันท ี21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 
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 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน 
(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 
จากตราสารต่อป ี

(THB) 
  

ประมาณการ 
การได้รับเงินต้น +ผลตอบแทน 

ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ A- (FITCH International) 19.70% 1.20% 19.94% 
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A (FITCH International) 19.70% 1.70% 20.03% 
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์ A- (FITCH International) 19.70% 1.25% 19.95% 
เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน A (FITCH International) 15.45% 1.10% 15.62% 
ตราสารหน้ี  ธ. Masraf Al Rayan (MAR) - กาตาร์ A1 (Moody's) 5.00% 0.80% 5.04% 
เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน A (FITCH International) 19.70% 1.35% 19.97% 
รวม (เฉพาะตราสารหน้ี)   99.25% 1.30% 100.55% 
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*       -0.55% 
เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี   99.25%   100.00% 

ส่วนที่ 2 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Warrant) ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง เป็น Hang Seng 
China Enterprises Index (HSCEI)   0.75%     

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สำคัญ โดยไม่ทำให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 
- ตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ  
* ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจ
ปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 
กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทนเพียงคร้ังเดียวเมื่อส้ินอายุโครงการ  
1. ดัชนีอ้างอิง คือ Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) ในสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) 
2. ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง = [(ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา) – 1] x ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่า เงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์ ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินฮ่องกง

ดอลลาร์ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ = 25% 
5. Rebate Rate = 0.25% 
6. Knock out level = 15% 

วันเร่ิมต้นสัญญา คือ วันท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันท่ีกองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ โดยจะส้ินสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน 
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังหมด 

 เงื่อนไข  เงินต้นและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ณ วันครบอายุโครงการ 

กรณีท่ี 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงินเพียงอย่างเดียว 
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

กรณีท่ี 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 
15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน  + ผลตอบแทน
จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์) x ค่าการ
เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

กรณีท่ี 3 

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% 
ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงตลอดอายุ
โครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทน
จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์  

SCBSHARC1YA 
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เร่ิมต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิงหลังจาก
วันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก) 

= (Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์) x ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียน 

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

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน สัดส่วนการลงทุน  อัตราผลตอบแทน 
ณ วันครบอายุโครงการ  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินต้นและผลตอบแทนท่ี
คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี) 

ส่วนท่ี 1 : ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 99.25% ประมาณ 1.30% 100.55% 
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   0.55% 
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนท่ี 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ    100.00% 
ส่วนท่ี 2 : สัญญาวอร์แรนท์ 0.75% ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนท์ปรากฎตามตาราง

ด้านล่าง 
- ระดับของดัชนีอ้างอิง ดังนี ้

 ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา ระดับสงูสุดของดัชนีอ้างอิง ระหว่างอายุโครงการ ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง 
กรณีท่ี 1 1,000 ≤ 1,150 900 
กรณีท่ี 2 1,000 ≤ 1,150 1,050 
กรณีท่ี 3 
1) 
2) 

 
1,000 
1,000 

 
≤ 1,150 
> 1,150 

 
1,160 

ไม่นำมาพิจารณา 

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) 
  อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ 

(HKD) ณ วันเร่ิมต้นสัญญา 
อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) 

ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง 
กรณีท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์  4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 3 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 
กรณีท่ี ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์  4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 5 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 

 กรณีท่ี 1 คา่การเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ดังน้ี 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาท
เมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร ์

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 
ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ 
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ 

1,000,000 บาท 

       กรณท่ีี 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ดังนี้ 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาท
เมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร ์

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ 

ส่วนที่ 1 
ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 3 บาท ต่อ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ 
9,375 บาท 
(คิดเป็น 0.9375% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง 
(1,050/1,000) -1   = 0.05 
2. ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
3/4=0.75 
3. ผลตอบแทน   
(25% x 0.05 x 1,000,000) x 0.75 
= 9,375 บาท 

1,000,000 + 9,375 
= 1,009,375 บาท 
(คิดเป็น 0.9375% ต่อปี) 
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2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 5 บาท ต่อ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ 
15,625 บาท 
(คิดเป็น 1.5625% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง 
(1,050/1,000) -1   = 0.05 
2. ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
5/4=1.25 
3. ผลตอบแทน   
(25% x 0.05 x 1,000,000) x 1.25 
= 15,625 บาท 

1,000,000 + 15,625 
= 1,015,625 บาท 
(คิดเป็น 1.5625% ต่อปี) 

กรณท่ีี 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญาดังน้ี 
1) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 
2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหน่ึงตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอา้งอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา  

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงนิบาท
เมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร ์

เงินต้น และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ ส่วนที่ 1 

ตราสารหน้ี เงินฝากและตราสารทางการเงิน 
ส่วนที่ 2 
สัญญาวอร์แรนท ์

3.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 3 บาท ต่อ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ 
1,875 บาท 
(คิดเป็น 0.1875%ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
3/4=0.75 
2. ผลตอบแทนชดเชย   
(0.25% x 1,000,000) x 0.75 
= 1,875 บาท 

1,000,000 + 1,875 
= 1,001,875 บาท 
(คิดเป็น 0.1875% ต่อปี) 

3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 5 บาท ต่อ 
1 ดอลลาร์ 

1,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์ 
3,125 บาท 
(คิดเป็น 0.3125% ต่อปี) 
คำนวณจาก 
1. ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  
5/4 = 1.25 
2. ผลตอบแทนชดเชย   
(0.25% x 1,000,000) x 1.25 
= 3,125 บาท 

1,000,000 + 3,125 
= 1,003,125 บาท 
(คิดเป็น 0.3125% ต่อปี)  

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท ์

กรณี
ท่ี 

อัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ 

เงื่อนไขและผลตอบแทน ส่วนท่ี 1  
ตราสารหน้ี เงินฝากและตรา
สารทางการเงิน (บาท) 

ส่วนท่ี 2 
สัญญาวอร์แรนท์ (บาท) 

รวมเงินต้นและผลตอบแทน ทั้งหมด
ท ี ่ ค า ด ว ่ า จะ ได ้ ร ับ เม ื ่ อค รบอายุ
โครงการ  (บาท) 

1 - ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วัน
พิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% 

1,000,000 0 
(คิดเป็น 0% ต่อปี) 

1,000,000 
(คิดเป็น 0% ต่อปี) 

2 2.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 3 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ 

เงื่อนไข : 
ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วัน
พิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา  
ผลตอบแทน : 
(PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง 
x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์) x 
ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

1,000,000 9,375  
(คิดเป็น 0.9375% ต่อปี) 

1,009,375  
(คิดเป็น 0.9375% ต่อปี) 

2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 5 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ 

1,000,000 15,625  
(คิดเป็น 1.5625% ต่อปี) 

1,015,625  
(คิดเป็น 1.5625% ต่อปี) 

3 3.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 3 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ 

เงื่อนไข :  
1) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ 
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับ
ดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ 

1,000,000 1,875  
(คิดเป็น 0.1875%ต่อปี) 

1,001,875  
(คิดเป็น 0.1875% ต่อปี) 



6 
 

 3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4 
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 5 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร์ 

2) ค่าการเปล่ียนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ 
วันทำการใดทำการหน่ึงตลอดอายุ
โครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 
15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเร่ิมต้น
สัญญา  
ผลตอบแทน : 
(Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญา
วอร์แรนท์) x ค่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียน 

1,000,000 3,125  
(คิดเป็น 0.3125% ต่อปี) 

1,003,125  
(คิดเป็น 0.3125% ต่อปี) 

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน 

 

โครงสร้างการลงทุน 
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เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินส่วนท่ีลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นท่ีใกล้เคียง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนอาจเปล่ียนแปลงจากท่ีกำหนดไว้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อดัชนีอ้างอิง  
ดังต่อไปน้ี: 

1) มีการยกเลิกการคำนวณดัชนีท่ีกองทุนอ้างอิง 

2) ดัชนีอ้างอิงหยุดการคำนวณ อันเน่ืองมาจากตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องปิดทำการติดต่อกัน 3 วันทำการ หรือผู้ให้บริการดัชนีงดประกาศระดับของดัชนีติดต่อกัน 3 วันทำการ 
3) การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือส่ิงอื่นใดท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง หรือการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีอาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือส่ิงอื่นใดท่ีส่งผลกระทบต่อฐานะของความสามารถทางการแลกเปล่ียนสกุลเงินของสัญญาวอร์แรนท์ 
4) มีเหตุการณ์ใด ๆท่ีทำให้ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิงไม่สามารถป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงได้ โดยผู้

ออก สัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ยังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปน้ี 

a. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ สินทรัพย์เพื่อป้องกันความเส่ียงด้านราคาตามเงื่อนไขและข้อผูกพันท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์น้ัน หรือ  
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ท่ีลงทุน 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง 

ดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงของจีนแผ่นดินใหญ่ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์ฮ่องกง ดัชนีคำนวณโดยวิธีการ free float-adjusted และมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอโดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักท้ังหมด ตัวท่ีมีน้ำหนักสูงสุดได้แก่ 
MEITUAN-W = 9.38% (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565) ดัชนีได้รับการพัฒนาโดย Hang Seng Indexes Company Limited ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการจึงทำหน้าที่ได้อย่าง

อิสระจากบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/en/dl_centre/factsheets/hsceie.pdf 

 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง 

 

               * ท่ีมา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2565 

             ** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

 

https://www.hsi.com.hk/static/uploads/contents/en/dl_centre/factsheets/hsceie.pdf
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 SCBSHARC1YA 

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 ปีหา รด้วยมูลค่า 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
การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 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
Structured Complex Return 1YA 
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 99.25
ของ NAV และลงทุนประมาณร้อยละ 0.75 ของ NAV ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับ Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)

อายุโครงการประมาณ 1 ปี
(SCBSHARC1YA)

SCB Structured Complex Return 1YA 
Not for Retail Investors 

ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน
อันดับความนา่เช่ือถือ
ระยะยาวของผู้ออก

ตราสาร

สัดส่วน
การลงทุน

ผลตอบแทน
จากตราสารต่อ

ปี (THB)

ประมาณการการไดร้ับ
เงินต้น+ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุโครงการ
ส่วนท่ี 1 (2)

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ A- (FITCH International) 19.70% 1.20% 19.94%

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A (FITCH International) 19.70% 1.70% 20.03%

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์ A- (FITCH International) 19.70% 1.25% 19.95%

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน A (FITCH International) 15.45% 1.10% 15.62%

ตราสารหนี้ ธ. Masraf Al Rayan (MAR) – กาตาร์ A1 (Moody's) 5.00% 0.80% 5.04%

เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน A (FITCH International) 19.70% 1.35% 19.97%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้) 99.25% 1.30% 100.55%
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) (3) -0.55%
เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 99.25% 100.00%

ส่วนท่ี 2
สัญญาซ้ือขายลว่งหน้า (Warrant) ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง เป็น Hang Seng China 
Enterprises Index (HSCEI) 0.75%

“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



เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

ค าเตือน :

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

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

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

กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง ≤ 0%

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและ
ตราสารทางการเงินเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์

กรณีที่ 2
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 0% แต่ ≤ 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน
เร่ิมต้นสัญญา

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาวอร์แรนท)์ x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน

กรณีที่ 3

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา
ดัชนีอ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา หรือ
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันท าการใด
ท าการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาดัชนี
อ้างอิง > 15% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา (กองทุนจะไม่น าค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
อ้างอิงหลังจากวันท าการดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากและ
ตราสารทางการเงิน + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
วอร์แรนท์

ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ 

= (Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์แรนท์) x 
ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน



1. 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

2. Qatar National Bank (QNB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในปะเทศกาตาร์ 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

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBSHARC1YA

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. Bank of China (BOC) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศจีน รองมาจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 
ธนาคาร China Construction Bank (CCB) และธนาคาร Agricualtural Bank of China (ABC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1912 ปัจจุบัน BOC เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BOC เป็น 1 ใน 4 ธนาคารใหญ่ที่
รัฐบาลถือหุ้นอยู่ โดยรัฐบาลจีนถือหุ้น BOC ผ่าน Central Huijin Investment (Huijin) ซึ่งเป็นบริษัทเพ่ือการลงทุนของรฐับาลจีนที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
กระทรวงการคลงัของรฐับาลจีน คิดเป็นร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมด และ China Securities Finance คิดเป็นร้อยละ 3 ของหุ้นทั้งหมด มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.46 และ 1.32 ตามล าดับ และมี
อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) เพียงพออยู่ที่ร้อยละ 177.63 ณ สิ้นปี 2563 และร้อยละ 184.02 ณ สิ้น
เดือนมิถุนายน 2564
ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอยา่งต่อเน่ือง 
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,912 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ          • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสทุธ ิ21,031 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,496 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ          • ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสทุธ ิ26,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,823 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ          • ในปี 2563 ธนาคารมีก าไรสทุธ ิ31,385 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 ธนาคารมีก าไรสุทธ ิ26,667 ล้านดอลลารส์หรัฐ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 13.03 และ ด ารง
เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 16.00
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A / A1 / Stable, FITCH: A / F1+ / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 25 March 2022

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBSHARC1YA

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



รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBSHARC1YA
5. Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.) (MAR) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในปะเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์กาตาร ์มีสาขา 16 สาขา และ 3 สาขา/3ตัวแทนในสหราชอาณาจักร ธนาคารมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตาร์เป็นอย่างมาก โดยมีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 4 และเป็น DSIB (Domestic Systemically Important Bank) MAR เน้นการให้สินเชื่อกับทางภาครัฐบาล และลูกค้าธุรกิจ โดยเป็นสินเชื่อลูกค้า
รัฐบาลและเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ร้อยละ 51 สินเชื่อธุรกิจ ร้อยละ 44  และ สินเชื่อบุคคล ร้อยละ 5 ณ 30 กันยายน 2564 MAR มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 34.2 
พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.13 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 6.8 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร หากรวมกับ Al Khaliji 
Commercial Bank MAR (ซึ่งการควบรวม มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2564) จะท าให้ MAR มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 50.3 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 1.67 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 9  และจะส่งผลให้ MAR เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศกาตาร์ มีผู้ถือหุ้นหลัก
ที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด โดยหน่วยงานรัฐบากาตาร์รวมร้อยละ 30.2 โดย Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุน
ของรัฐบาลกาตาร์ เป็นผู้ถือใหญ่สุด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.7 คุณภาพของสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) ร้อยละ 1.46 ของสินเชื่อรวมและมีการตั้งส ารองหน้ีสินที่เพียงพอโดยอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage 
ratio) อยู่ที่ร้อยละ 89.55
MAR มีก าไรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2561 MAR มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 578 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ  • ในปี พ.ศ. 2562 MAR มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 591 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2563 MAR มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 589 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ  • ในงวด 9 เดือน ปี พ.ศ. 2564 MAR มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 465 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 30 กันยายน 2564 MAR ธนาคารมีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 19.34 และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 20.06 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
อันดับความน่าเชื่อถือของ MAR Moody’s : A1  / P1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 8 December 2021
6. Agricultural Bank of China (ABC) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน รองจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC) และธนาคาร China Construction Bank (CCB) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1951 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ เซี่ยงไฮ้ ณ 31 
ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รัฐบาลจีนถือหุ้นของธนาคาร ABC อยู่ถึงร้อยละ 82 
โดยถือผ่านกระทรวงการคลังจีน (35%) และ Central Huijin Investment (Huijin) (40%) ซึ่งเป็นบริษัทเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน และ National Council for Social Security Fund (7%) มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2533 และ 31 
มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.56 และ 1.59 ตามล าดับ และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 260.64 ณ สิ้นปี 2563
ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอยา่งต่อเน่ือง
• ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 26,484 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ • ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 29,660 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 29,568 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ • ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 30,474 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
• ในปี 2563 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 33,115 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ • ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 10,089 ล้านดอลลารส์หรัฐ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 12.79 และ ด ารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 16.37
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, 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



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 ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียตามเวลาที่ก าหนดไว้
3. กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) ในส่วนการลงทุนต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (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 Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ 
“ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

การที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุน
รายย่อย เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขายและมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่าข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูง
กว่าระดับความเส่ียงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับค าชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. .............................. รับทราบและได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนใน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้
เป็นอย่างดีแล้ว 

ความเสี่ยงที่ส าคญัของกองทุนเปิดไทยพาณชิย ์Structured Complex Return 1YA 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
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