กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

MDSHARC1YA

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

IPO วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MFC Complex Structured Return 1YA Not for Retail Investors
MDSHARC1YA
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
 ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม กองทุนทีลงทุนแบบมีควำมเสียงทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
 กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

ระดับความเสี่ยง
ต่ำ

ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

-

สูง

เสียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง

ลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทำงเลือก
โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนน้อยกว่ำ 80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหนี้และหรือเงินฝำกทั้งในและหรือต่ำงประเทศทีมีอันดับควำม
น่ำเชือถืออยู่ในอันดับทีสำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมำณร้อยละ 98.91 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้ำหมำยเพือให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมดเมือครบอำยุโครงกำร โดยมีกำรป้องกันควำมเสียงด้ำนอัตรำแลกเปลียน (Hedging)
ส่ำหรับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ และหรือเงินฝำกต่ำงประเทศทั้งจ่ำนวน
 ลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ประเภทสัญญำออปชัน (Option) หรือวอร์แรนท์
(Warrant) ทีมีกำรจ่ำยผลตอบแทนอ้ำงอิงกับดัชนี S&P500 ตำมเงือนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนเพือ
เปิดโอกำสให้กองทุนสำมำรถแสวงหำผลตอบแทนส่วนเพิมจำกกำรเปลียนแปลงของดัชนี S&P500
โดยจะลงทุนประมำณร้อยละ 1.09 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะไม่ป้องกันควำม
เสียงด้ำนอัตรำแลกเปลียนส่ำหรับกำรลงทุนในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
 อำจลงทุนในตรำสำรทีมีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) รวมทั้งอำจลงทุนใน
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือกำรเพิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio
Management)
 กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

1 2 3 4 5 6 7 8

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน

ภำยใน 2 วันท่ำกำรหลังจำก
วันสุดท้ำยของกำร IPO
ไม่จ่ำย
ประมำณ 1 ปี
โดยไม่ต่ำกว่ำ 11 เดือน
และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม
 คุณพิพัฒน์ นรานันทน์ - เริ่มบริหารจัดการตัง้ แต่วันที่จด
ทะเบียนกองทุน
 คุณธนัย ลิขิตชัยสกุล - เริ่มบริหารจัดการตัง้ แต่วันที่จด
ทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด :
-

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

-

ไม่มี เนืองจำกกองทุนไม่สำมำรถวัดผลกำรด่ำเนินงำนได้
เพรำะอัตรำผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงือนไขกำร
จ่ ำ ยผลตอบแทนของสั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ ซึ งเป็ น
ลั ก ษณะเฉพำะเจำะจงที สร้ ำ งขึ้ น ส่ ำ หรั บ กองทุ น นี้
โดยเฉพำะ
คาเตือน
 กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
 ผลกำรด่ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิงยืนยัน
ถึงผลกำรด่ำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครืองมือ
บริหำรควำมเสียงด้ำนสภำพ
www.mfcfund.com
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

MDSHARC1YA

การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันท่ำกำรซื้อ:

ระหว่ำงวันที
15 - 23 พ.ย. 65

วันท่ำกำรขำยคืน:

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เมือครบอำยุโครงกำร

เวลำท่ำกำร:
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:

08:30 – 15:30 น.
500,000 บำท
ไม่ก่ำหนด

เวลำท่ำกำร:
กำรขำยคืนขั้นต่ำ:
ไม่ก่ำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
ไม่ก่ำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+5
คือ 5 วันท่ำกำรนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมำยเหตุ
1. เมือครบก่ำหนดอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรด่ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ทั้งหมดภำยใน 2 วันท่ำกำรก่อนวันครบก่ำหนดอำยุโครงกำร และจะช่ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท่ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันท่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
โดยกำรน่ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรำยวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
ธนำคำรทีบริษัทจัดกำรก่ำหนด หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

N/A
N/A
N/A
N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ*
ประเทศ

% NAV

ไทย

93.96

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)

กำตำร์

4.95

ค่าธรรมเนียม

อเมริกำ

1.09

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

2.14

0.5671

กำรจัดกำร

รวมค่ำใช้จ่ำย
2.889
0.74
หมำยเหตุ:
1. ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอืนใดแล้ว
2. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่ำเงินทุนจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีทีอัตรำผลตอบแทนทีกองทุนได้รับหลังหักค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำอัตรำ
ผลตอบแทนเฉลียต่อปีทีจะรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์ทีจะคิดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
เพิมเติมจำกทีได้ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกินอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปีข้ำงต้น ทั้งนี้บริษัท
จัดกำรจะแจ้งอัตรำทีเรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยทรำบอีกครั้งหลังจำกมีกำรลงทุนจริงบนเวบไซต์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม*
กลุ่มอุตสาหกรรม

% NAV

ธุรกิจกำรเงิน

39.56

อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

18.79

เทคโนโลยี

18.79

ตรำสำรหนี้ภำครัฐ

11.87

บริกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

กำรขำย

ไม่มี

ไม่มี

กำรรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

กำรสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ำ

ไม่มี

ไม่มี

กำรสับเปลียนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

กำรโอนหน่วย
ตำมทีนำยทะเบียนเรียกเก็บ
ตำมทีนำยทะเบียนเรียกเก็บ
หมำยเหตุ:
1. ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอืนใดแล้ว

9.89

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)*
ในประเทศ National International

GOV
bond/AAA

30.66

-

-

AA

9.89

-

-

A

18.79

-

4.95

BBB

34.62

-

-

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*
Holding

% NAV

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน*

เงินฝำก/บัตรเงินฝำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

18.79

Holding

หุ้นกู้บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ่ำกัด (มหำชน)

18.79

หุ้นกู้เอกชน

63.30

หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จ่ำกัด

18.79

ตรำสำรหนี้ภำครัฐ

11.87

หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ่ำกัด (มหำชน)

15.83

เงินฝำก

23.74

11.87

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Warrant)

ตรำสำรหนี้ภำครัฐ และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย
*ข้อมูลดังกล่ำวเป็นกำรคำดกำรณ์กำรลงทุน ซึงอำจเปลียนแปลงได้

% NAV

1.09

MDSHARC1YA

รายละเอียดการลงทุน :
ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหนี้และ/หรือเงินฝำก ทีมีอันดับควำมน่ำเชือถืออยู่ในอันดับทีสำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมำณร้อยละ
98.91 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้ำหมำยเพือให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ประมำณกำรตรำสำรและสัดส่วนทีคำดว่ำจะลงทุนในส่วนของตรำสำรหนี้และ/หรือเงินฝำก
ตราสารที่ลงทุน*
อันดับความ
สัดส่วนการ ผลตอบแทนของตราสาร
เงินต้นและ
น่าเชื่อถือของ
ลงทุน
ในรูปของเงินบาท
ผลตอบแทน (ต่อปี)
ผู้ออกตราสาร โดยประมาณ
โดยประมาณ (ต่อปี)
ที่คาดว่าจะได้รับ
เงินฝำกธนำคำร Commercial Bank of Qatar(CBQ) - กำตำร์
FITCH: A4.95%
1.80%
5.04%
ตรำสำรหนีภ้ ำครัฐ และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
GOV / BOT
11.87%
1.50%
12.05%
เงินฝำก/บัตรเงินฝำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
TRIS : AAA
18.79%
1.53%
19.08%
หุ้นกูบ้ ริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ่ำกัด (มหำชน)
TRIS : AA9.89%
1.55%
10.04%
หุ้นกูบ้ ริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ่ำกัด(มหำชน)
TRIS : A+
18.79%
1.60%
19.10%
หุ้นกูบ้ ริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ่ำกัด (มหำชน)
TRIS : BBB+
15.83%
2.20%
16.17%
หุ้นกูบ้ ริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จ่ำกัด
TRIS : BBB+
18.79%
2.50%
19.26%
รวม
98.91%
100.74%
หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
0.74%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของ
100.00%
กองทุนโดยประมาณ
*บริษัทจัดกำรจะใช้ดุลยพินิจในกำรเปลียนแปลงทรัพย์สินทีลงทุนหรือสัดส่วนกำรลงทุนได้ต่อเมือเป็นกำรด่ำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ทีจ่ำเป็นและสมควร เพือ
รักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส่ำคัญ โดยไม่ท่ำให้ควำมเสียงของทรัพย์สินทีลงทุนเปลียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส่ำคัญ โดยบริษัทอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำร
หนี้อืนแทน และ/หรือเพิมเติมจำกตรำสำรทีระบุไว้ข้ำงต้น ซึงตรำสำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้กรอบกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โดยประมำณกำรอัตรำผลตอบแทน
ของตรำสำรทีลงทุนอำจมีกำรเปลียนแปลงได้ ทั้งนี้ กำรเปลียนแปลงดังกล่ำวอำจท่ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตำมอัตรำทีประมำณกำรไว้ อย่ำงไร
ก็ตำม ในกรณีทมีี กำรเปลียนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที 2 เปลียนแปลงไปด้วย
ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนทีเหลือประมำณร้อยละ 1.09 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ประเภทสัญญำ
ออปชัน (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ทีมีกำรจ่ำยผลตอบแทนอ้ำงอิงกับค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนี S&P 500 (SPX)
รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน
สินทรัพย์อ้างอิง
ดัชนี S&P 500 (SPX)
สกุลเงิน
สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ (USD)
อายุตราสาร
ประมำณ 1 ปี (วันเริมต้นสัญญำ ถึง วันพิจำรณำสินทรัพย์อ้ำงอิง)
วันเริ่มต้นสัญญา
วันทีกองทุนเริมลงทุนในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
วันสุดท้ำยทีประเมินระดับของดัชนีอ้ำงอิงตำมสัญญำ หำกตรงกับวันหยุดจะใช้วันท่ำกำรถัดไปแทน (ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอำยุโครงกำร)
อัตราส่วนร่วม
35%
(Participation Rate: PR)
(อัตรำกำรมีส่วนร่วมในผลตอบแทน ทีก่ำหนดโดยคูส่ ัญญำหรือผู้ออกตรำสำร)
อัตราผลตอบแทนชดเชย
0.25%
(Rebate Rate)
(อัตรำผลตอบแทนชดเชยทีจะได้รบั เมือค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันท่ำกำรใด ปรับเพิมขึน้ หรือ
ลดลงมำกกว่ำ (ค่ำ Barrier) โดยเริมตั้งแต่วันท่ำกำรถัดจำกวันเริมต้นสัญญำถึงวันพิจำรณำสินทรัพย์อ้ำงอิง)
Barrier level
+ 20%, -20%
(กรอบสูงสุดของค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิงทีคำดกำรณ์ไว้ (กำรเพิมขึ้นหรือลดลงมำกกว่ำร้อยละ 20
เมือเทียบกับค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ))
ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
ประมำณร้อยละ 100 ของจ่ำนวนเงินทีได้รับจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยขนำดสัญญำออปชันหรือ
วอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ ณ วันทีลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสัญญำ
ออปชันหรือวอร์แรนท์ในสกุลเงินบำทจึงขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลียน ณ วันทีค่ำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมี
ควำมเสียงทีจะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่ำทีระบุไว้ได้
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง
ดัชนี S&P500 Index (SPX) เป็น ดัชนีตลำดหุ้นทีสะท้อนผลกำรด่ำเนินงำนของบริษัทขนำดใหญ่ 500
บริษัท ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในสหรัฐ ทั้งในตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock
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Exchange) ตลำดหลักทรัพย์ NASDAQ และตลำดหลักทรัพย์ Cboe ดัชนีใช้วิธีกำรค่ำนวณแบบถ่วงน้่ำหนัก
ด้วยมูลค่ำตลำด (Float-adjusted market cap weighted) ตัวทีมีน้่ำหนักสูงสุด 7.1% (ข้อมูล ณ เดือน
31 ตุลำคม 2565)
ดัชนีจัดท่ำโดยสถำบันทีมีควำมน่ำเชือถือ S&P Dow Jones Indices LLC ซึงไม่ได้มีควำมเกียวข้องกับบริษัท
จัดกำรจึงท่ำหน้ำทีได้อย่ำงอิสระจำกบริษัทจัดกำรผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดัชนี S&P500 Index
(SPX) เพือศึกษำข้อมูลเพิมเติมได้ที https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#data
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน กองทุนสงวนสิทธิปรับเงือนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนหำกเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง โดยผู้แทนกำร
ค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะค่ำนวณกำรจ่ำย
ผลตอบแทนจำกเหตุกำรณ์ทีเกิดขึน้ จริง ซึงผู้จัดกำรกองทุนจะพิจำรณำร่วมกับผู้แทนกำรค่ำนวณ โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่ำคัญ เหตุกำรณ์ดังกล่ำวมีดังนี้
1) กำรยกเลิกดัชนีทีกองทุนใช้อ้ำงอิง
2) ผู้ประกำศดัชนีไม่สำมำรถค่ำนวณหรือไม่สำมำรถประกำศรำคำสินทรัพย์อ้ำงอิงอย่ำงเป็นทำงกำรได้
3) กำรเปลียนแปลงวิธีกำรค่ำนวณดัชนีอ้ำงอิง
4) กำรเปลียนแปลงกฎหมำยหรือข้อบังคับทีส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้ำงอิงหรือสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
5) คู่สัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ทีมีกำรจ่ำยผลตอบแทนอ้ำงอิงกับระดับของดัชนีอ้ำงอิง มีต้นทุนในกำร
ป้องกันควำมเสียงเพิมขึ้น เช่น จำกกำรเพิมขึ้นของอัตรำกำรเสียภำษีอำกร ค่ำใช้จ่ำย และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ทั้งนี้ เป็นไปตำมเงือนไขทีระบุในหนังสือชี้ชวนของธนำคำรคู่ค้ำ
ผู้ออกสัญญาออปชัน่ หรือวอร์แรนท์
ธนำคำรพำณิชย์และหรือสถำบันกำรเงินทีมีอันดับควำมน่ำเชือถือไม่ต่ำกว่ำอันดับทีสำมำรถลงทุนได้
(Investment Grade)
หำกสภำวะตลำดมีกำรเปลียนแปลงหรือเป็นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ ัดกำรกองทุน ส่งผลให้อัตรำส่วนร่วมและหรืออัตรำผลตอบแทนชดเชยและหรือค่ำ Barrier
ณ วันทีลงทุนมำกกว่ำทีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่ำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิปรับอัตรำส่วนร่วมและหรืออัตรำผลตอบแทนชดเชยและหรือ
ค่ำ Barrier เพิมขึ้น
เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ
เงือนไข
ผลตอบแทน ณ วันครบก่ำหนดอำยุโครงกำร
กรณีที 1

ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันท่ำกำรวันใดวันหนึง
ตลอดอำยุสัญญำออปชัน ปรับลดลงมำกกว่ำ -20% หรือ เพิมขึ้น
มำกกว่ำ +20%
เมือเทียบกับระดับดัชนีอ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ่ำนวน
+ผลตอบแทนชดเชยจำกสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ 0.25%

กรณีที 2

ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง
ปรับลดลงมำกกว่ำ -20% หรือ ปรับเพิมขึ้นมำกกว่ำ +20%
เมือเทียบกับระดับดัชนีอ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ่ำนวน
+ผลตอบแทนชดเชยจำกสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ 0.25%

กรณีที 3

ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง ไม่
เปลียนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน -20%
เมือเทียบกับระดับดัชนีอ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ่ำนวน
+ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
= (PR x |ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง| x เงินต้น) x ค่ำ
กำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน

กรณีที 4

ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง ไม่
เปลียนแปลง หรือ ปรับเพิมไม่เกิน + 20%
เมือเทียบกับระดับดัชนีอ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ่ำนวน
+ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
= (PR x |ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง| x เงินต้น) x ค่ำ
กำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน

ในกำรพิจำรณำว่ำเข้ำเงือนไขกำรได้รับผลตอบแทนตำมกรณีใด กองทุนจะพิจำรณำค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิงทุกสิ้นวันท่ำกำรของดัชนีอ้ำงอิง
ในกรณีทีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ซึงอำจมีผลกระทบต่อเงือนไขและกำรค่ำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน สัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญำมีกำรยกเลิก
สัญญำอันเนืองมำจำกสภำวะตลำดมีกำรผันผวนอย่ำงรุนแรงจนไม่สำมำรถออกสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ให้กองทุนภำยใต้เงือนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้อง
เปลียนคู่สัญญำใหม่ เป็นต้น กำรค่ำนวณผลตอบแทนดังกล่ำวจะเป็นไปตำมข้อตกลงทีระบุไว้ในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ทีกองทุนลงทุน ซึงบริษัทจัดกำร
จะแจ้งเงือนไขดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทีเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
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เงือนไขของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์จะเป็นไปตำมสัญญำทีกองทุนได้ท่ำกำรตกลงร่วมกันกับทำงธนำคำรคู่ค้ำ ทั้งนี้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ทีเกียวข้องกับ
สินทรัพย์อ้ำงอิงและ/หรือ บริษัทผู้ให้บริกำรสินทรัพย์อ้ำงอิงอย่ำงมีนัยส่ำคัญ เช่น หลักกำรกำรค่ำนวณรำคำมีกำรเปลียนแปลง สินทรัพย์อ้ำงอิงถูกยกเลิก และ/
หรือ บริษัทผู้ให้บริกำรสินทรัพย์อ้ำงอิงปิดกิจกำร เป็นต้น ซึงอำจเป็นเหตุให้สัญญำออปชันมีอันต้องสิ้นสภำพก่อนก่ำหนด ธนำคำรคู่ค้ำจะท่ำกำรค่ำนวณรำคำ
สัญญำออปชันเพือใช้ในกำรยกเลิกสัญญำก่อนก่ำหนด
หำกในวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง เกิดเหตุกำรณ์ทีกระทบต่อวันท่ำกำรซื้อขำย (Disrupted Day) เช่น ตลำดหลักทรัพย์ปิดท่ำกำรด้วยเหตุอืนทีไม่ใช่วันหยุดปกติของ
ตลำด หรือ เกิดเหตุกำรณ์ทีกระทบตลำดหลักทรัพย์อย่ำงมีนัยส่ำคัญ หรือ ผู้จัดท่ำดัชนีอ้ำงอิงไม่ประกำศรำคำปิดของดัชนี เ ป็นต้น ผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) อำจก่ำหนดให้วันท่ำกำรซื้อขำยวันแรกถัดจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง
ทั้งนี้ ในกรณีทีเกิดเหตุกำรณ์ทีกระทบต่อวันท่ำกำรซื้อขำยของดัชนีอ้ำงอิงติดต่อกัน 8 วันท่ำกำรซื้อขำยนับจำกวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง จะถือว่ำวันท่ำกำรที 8 คือ
วันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง แม้จะเป็นวันท่ำกำรซื้อขำยทีถูกกระทบ (Disrupted Day) ในกรณีนี้ ผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
(Calculation agent) จะประมำณกำรมูลค่ำของดัชนีอ้ำงอิ งด้วยควำมสุจริต โดยกำรเลือนก่ำหนดวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิงจะต้องไม่เกินวันท่ำกำรที 4 ก่อนวัน
ก่ำหนดช่ำระผลตอบแทนตำมสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ กรณีทีต้องเลือนวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิงเกินวันท่ำกำรที 4 ก่อนวันก่ำหนดช่ำระผลตอบแ ทนตำม
สัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ วันท่ำกำรที 4 ดังกล่ำวจะถูกก่ำหนดเป็นวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง ทั้งนี้ เป็นไปตำมเงือนไขทีระบุในหนังสือชี้ชวนของธนำคำรคู่ค้ำ
เหตุการณ์ Stop-Loss
หำกในวันท่ำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์หลังจำกวันเริมต้นของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์และก่อนวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง ระดับของดัชนีอ้ำงอิงลดลง
ร้อยละ 80 หรือมำกกว่ำจำกรำคำ ณ วันเริมต้นสัญญำ จะถือว่ำเกิดเหตุกำรณ์ Stop-Loss โดย
ก. ผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) อำจพิจำรณำใช้ดัชนีอืนแทนเพืออ้ำงอิง โดยดัชนีใหม่จะต้อง
สำมำรถเป็นตัวแทนกลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันกับดัชนีเดิม (แล้วแต่กรณี) และหุ้นทีอยู่ในดัชนีใหม่ต้องจดทะเบียนซื้อ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม OECD พร้อมปรับเงือนไขทีเกียวข้องในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ตำมควำมจ่ำเป็น หรือ
ข. ผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) อำจพิจำรณำใช้ดัชนีอ้ำงอิงเดิมต่อไป หรือ
ค. หำกผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) ไม่ได้หำดัชนีอืนมำทดแทนหรือไม่ได้ใช้ดัชนีเดิม ผู้แทนกำร
ค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) อำจ ใช้เงือนไขกำรแปลงเป็นเงินสดจนถึงวันครบก่ำหนด (Monetisation
until the Expiration Date) หรือ พิจำรณำว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเข้ำข่ำยเหตุกำรณ์ทีกระตุ้นกำรยกเลิกสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ ก่อนก่ำหนด (Early
Termination Event)
รำยละเอียดตำมทีก่ำหนดในหนังสือชี้ชวนของธนำคำรคู่ค้ำ
ในบำงสถำนกำรณ์ อำจเกิดเหตุจ่ำเป็นทีจะต้องมีกำรปรับหลักกำรค่ำนวณรำคำสินทรัพย์อ้ำงอิง (ดัชนีอ้ำงอิง) เช่น
1. ในส่วนของดัชนีอ้ำงอิง
ก. ผู้จัดท่ำดัชนีไม่ได้ค่ำนวณและประกำศรำคำของดัชนีอ้ำงอิง แต่มีผู้จดั ท่ำดัชนีทีมำรับหน้ำทีต่อท่ำกำรค่ำนวณและประกำศรำคำของดัชนีอ้ำงอิงแทน หรือ
ข. มีกำรน่ำดัชนีอ้ำงอิงอืนมำทดแทนดัชนีทีเป็นสินทรัพย์อ้ำงอิงเดิม โดยมีหลักกำรค่ำนวณทีคล้ำยคลึงกัน
จะถือว่ำรำคำทีค่ำนวณและประกำศตำม ก. หรือดัชนีตำม ข. เป็นรำคำสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือสินทรัพย์อ้ำงอิง ตำมล่ำดับ ทีน่ำมำใช้ในกำรค่ำนวณผลตอบแทน
ตำมสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
2. หำกผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) พิจำรณำว่ำ
ก. ในวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิงหรือก่อนจะถึงวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง ผู้จัดท่ำดัชนีได้ปรับเปลียนสูตรหรือหลักกำรค่ำนวณดัชนี หรือมีกำรปรับดัชนีอย่ำงมี
นัยส่ำคัญ ซึงไม่ได้มีก่ำหนดไว้แต่แรกในเงือนไขกำรจัดท่ำดัชนี
ข. ในวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิงหรือก่อนจะถึงวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง ผู้จัดท่ำดัชนีไม่ท่ำกำรค่ำนวณและประกำศรำคำของดัชนีอ้ำงอิง และกำรไม่ค่ำนวณและ
ประกำศรำคำของดัชนีอ้ำงอิงมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส่ำคัญต่อกำรป้องกันควำมเสียงทีเกียวเนืองกับสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ของธนำคำรคู่ค้ำ
ค. ผู้จัดท่ำดัชนียกเลิกกำรจัดท่ำดัชนีอย่ำงถำวร และไม่มดี ัชนีอืนทีสำมำรถมำทดแทนได้
ผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) อำจด่ำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1) ค่ำนวณรำคำตำมสูตรทีเกียวข้องเพือก่ำหนดจ่ำนวนเงินทีจะต้องช่ำระ ตำมรำยละเอียดทีระบุในหนังสือชี้ชวนของธนำคำรคู่ค้ำ
2) หำดัชนีอ้ำงอิงอืนมำทดแทน โดยดัชนีใหม่จะต้องสำมำรถเป็นตัวแทนกลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันกับดัชนีเดิม (แล้วแต่กรณี) และหุ้นทีอยู่ใน
ดัชนีใหม่ต้องจดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม OECD
หำกผู้แทนกำรค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) ไม่สำมำรถด่ำเนินกำรตำมข้อ 1) และ 2) ข้ำงต้น ผู้แทนกำร
ค่ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) อำจด่ำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. ใช้เงือนไขกำรแปลงเป็นเงินสดจนถึงวันครบก่ำหนด (Monetisation until the Expiration Date) หรือ
2. พิจำรณำว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเข้ำข่ำยเหตุกำรณ์ทีกระตุ้นกำรยกเลิก สัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ ก่อนก่ำหนด (Early Termination Event) โดยธนำคำร
คู่ค้ำจะยกเลิกข้อผูกพันตำมสัญญำ และจะช่ำระเงินคืนแก่กองทุนตำมทีก่ำหนดในหนังสือชี้ชวนของธนำคำรคู่ค้ำ
ทั้งนี้ อำจเกิดเหตุกำรณ์ทีธนำคำรคู่ค้ำต้องยกเลิก สัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ก่อนก่ำหนด ตำมทีระบุในเงือนไข กำรยกเลิกสัญญำก่อนก่ำหนดหรือกำรแปลง
เป็ น เงิ น สดจนถึ งวั น ครบก่ ำ หนด (Early Termination or Monetisation until the Expiration Date) เช่ น มี ก ำรเปลี ยนแปลงกฎหมำยหรื อ กฎเกณฑ์ที
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เกียวข้อง มีกำรเปลียนแปลงด้ำนภำระภำษีตำมกฎหมำยภำษี กำรไม่สำมำรถช่ำระรำคำของผู้ออกตรำสำร หรือ เหตุสุดวิสัย เป็นต้น
ตัวอย่างการคานวณผลตอบแทน
สมมติฐำน:
- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บำท แบ่งสัดส่วนกำรลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์
สัดส่วนการลงทุน
ส่วนที 1: ตรำสำรหนี้และหรือเงินฝำกทั้งในและ
หรือต่ำงประเทศ

98.91%

อัตราผลตอบแทน ณ
วันครบอายุกองทุน

เงินต้นและผลตอบแทน (ต่อปี)
ที่คาดว่าจะได้รับ

ประมำณ 1.85%

100.74%

หัก ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณ*

0.74%

เงินต้นและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน ส่วนที 1
หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยของกองทุนโดยประมำณ

100%

ส่วนที 2 : สัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์

1.09%

ตัวอย่ำงผลตอบแทนจำกสัญญำออปชันปรำกฏตำมตำรำงด้ำนล่ำง

* ค่ำใช้จ่ำยของกองทุน (รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร) สำมำรถเปลียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทีกองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่ำทีได้เปิดเผยไว้ตอน
เสนอขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเพิมเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของจ่ำนวนเงินทีได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุน
** กองทุนอำจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตำมทีคำดหมำยไว้ หำกผู้ออกตรำสำรหรือธนำคำรทีกองทุนลงทุนไม่สำมำรถช่ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้ง
ผลตอบแทนอืนใดตำมทีตกลงกันไว้ได้
- อัตรำส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จำกกำรลงทุนในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ คือ ร้อยละ 35
- อัตรำผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จำกกำรลงทุนในสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์ คือ ร้อยละ 0.25
- ระดับของสินทรัพย์อ้ำงอิง SPX ตำมตำรำงดังนี้
กรณีที รำคำดัชนี S&P 500
รำคำดัชนี S&P 500
รำคำดัชนี S&P 500
ณ วันเริมต้นสัญญำ
สูงสุดในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ
ณ วันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง
1
3500
น้อยกว่ำ 2800 หรือมำกกว่ำ 4200
ไม่น่ำมำพิจำรณำ
(ลดลงมำกกว่ำ 20% หรือ เพิมขึ้นมำกกว่ำ 20% จำก
วันเริมต้นสัญญำ)
2
3500
อยู่ในช่วง 2800 - 4200
น้อยกว่ำ 2800 หรือมำกกว่ำ 4200
(ลดลงหรือเพิมขึ้นไม่เกิน 20% จำกวันเริมต้นสัญญำ) (ลดลงมำกกว่ำ 20% หรือเพิมขึ้นมำกกว่ำ 20% จำกวัน
เริมต้นสัญญำ)
3
3500
อยู่ในช่วง 2800 - 4200
2800
(ลดลงหรือเพิมขึ้นไม่เกิน 20% จำกวันเริมต้นสัญญำ) (ลดลง 20% จำกวันเริมต้นสัญญำ)
4
3500
อยู่ในช่วง 2800 - 4200
4200
(ลดลงหรือเพิมขึ้นไม่เกิน 20% จำกวันเริมต้นสัญญำ) (เพิมขึ้น 20% จำกวันเริมต้นสัญญำ)
ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง)
กรณีที
เงือนไข
เงินต้น
ผลตอบแทนชดเชย/
รวมเงินต้นและ
(บำท)
ผลตอบแทนจำกสัญญำ
ผลตอบแทนทั้งหมดเมือ
(1)
ออปชันหรือวอร์แรนท์ (บำท) ครบอำยุโครงกำร* (บำท)
(2)
(1)+(2)
1
ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันท่ำกำรใดวันท่ำกำร 1,000,000 0.25% x 1,000,000 =
1,002,500
หนึงทีอยู่ในช่วงระหว่ำงอำยุสัญญำออปชันหรือวอร์แรนท์
2,500
(หรือคิดเป็น 0.25%)
(ก่อนวันพิจำรณำดัชนีอ้ำงอิง) ปรับลดลงมำกกว่ำ -20% หรือ
ปรับเพิมขึ้นมำกกว่ำ +20% เมือเทียบกับระดับดัชนีอ้ำงอิง
ณ วันเริมต้นสัญญำ
2
ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันพิจำรณำดัชนี
1,000,000 0.25% x 1,000,000 =
1,002,500
อ้ำงอิง ปรับลดลงมำกกว่ำ -20% หรือ ปรับเพิมขึ้นมำกกว่ำ
2,500
(หรือคิดเป็น 0.25%)
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+20% เมือเทียบกับระดับดัชนีอ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ
3
ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันพิจำรณำดัชนี
1,000,000 35% x|[2800/3500] -1|
1,070,000
อ้ำงอิง ไม่เปลียนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน -20% เมือ
x 1,000,000
(หรือคิดเป็น 7%)
เทียบกับระดับดัชนีอ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ
= 70,000
(จำกกรณีตัวอย่ำงรำคำลดลง 20%)
4
ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง ณ วันพิจำรณำดัชนี
1,000,000 35% x|[4200/3500] -1|
1,070,000
อ้ำงอิง ปรับเพิมขึ้นไม่เกิน +20% เมือเทียบกับระดับดัชนี
x 1,000,000
(หรือคิดเป็น 7%)
อ้ำงอิง ณ วันเริมต้นสัญญำ
= 70,000
(จำกกรณีตัวอย่ำงรำคำเพิมขึ้น 20%)
หมำยเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่ำงกำรค่ำนวณเพือประกอบกำรอธิบำยเท่ำนัน้ มิได้เป็นกำรรับประกันว่ำผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน
ตำมทีแสดงไว้
* จ่ำนวนเงินกำรจ่ำยเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจ่ำนวนเงินหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว
ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)
สมมติฐำนกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียนค่ำเงินบำทเมือเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ (USD)
1.1 กรณีทีค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นเมือเทียบกับค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ
1.2 กรณีทีค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมือเทียบกับค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ
1.1 กรณีทีค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นเมือ
1.2 กรณีทีค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมือ
เทียบกับค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ
เทียบกับค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐ
อัตรำแลกเปลียนค่ำเงินบำทเมือเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ (USD)
35 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์
35 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
อัตรำแลกเปลียนค่ำเงินบำทเมือเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ (USD)
30 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์
40 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์
ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
ณ วันทีลงทุน ขนำดสัญญำ 1,000,000 บำท
กำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
ค่ำเงินบำทเมือเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ
1.1 ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นเมือเทียบกับ
ดอลลำร์สหรัฐ จำก 35 บำท ต่อ 1
ดอลลำร์ เป็น 30 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์

เงินต้น (บำท)

1,000,000 บำท

1,000,000 บำท

1,000,000 บำท

ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทนจำกสัญญำ
ออปชันหรือวอร์แรนท์
(บำท)
กรณีที่ 1
ได้รับผลตอบแทนชดเชย 2,150 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
30/35=0.86
2. ผลตอบแทนชดเชย (0.25% x 1,000,000
บำท) x 0.86 = 2,150 บำท
กรณีที่ 2
ได้รับผลตอบแทนชดเชย 2,150 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
30/35=0.86
2. ผลตอบแทนชดเชย (0.25% x 1,000,000
บำท) x 0.86 = 2,150 บำท
กรณีที่ 3
ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสัญญำออปชัน
หรือวอร์แรนท์
60,200 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน

รวมเงินต้นและ ผลตอบแทน
ทั้งหมดทีคำดว่ำจะได้รับเมือ
ครบอำยุโครงกำร*
1,000,000 + 2,150
= 1,002,150 บำท
(คิดเป็น 0.215% ต่อปี)

1,000,000 + 2,150
= 1,002,150 บำท
(คิดเป็น 0.215% ต่อปี)

1,000,000 + 60,200
= 1,060,200บำท
(คิดเป็น 6.02% ต่อปี)
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1,000,000 บำท

1.2 ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลงเมือเทียบกับ
ดอลลำร์สหรัฐ จำก 35 บำท ต่อ 1
ดอลลำร์ เป็น 40 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์

1,000,000 บำท

1,000,000 บำท

1,000,000 บำท

30/35=0.86
2. ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง|
(2800/3500) –1| = 0.20
3. ผลตอบแทน
ผลตอบแทนจำกสัญญำฯ = PR x |ค่ำกำร
เปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง| x เงินต้น
(35% x 0.20 x 1,000,000) x 0.86
= 60,200 บำท
กรณีที่ 4
ได้รับผลตอบแทน จำกกำรลงทุนในสัญญำออปชัน
หรือวอร์แรนท์
60,200 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
30/35=0.86
2. ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง
|(4200/3500) –1| = 0.20
3. ผลตอบแทน
ผลตอบแทนจำกสัญญำฯ = PR x |ค่ำกำร
เปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง| x เงินต้น
(35% x 0.20 x 1,000,000) x 0.86
= 60,200 บำท
กรณีที่ 1
ได้รับผลตอบแทนชดเชย 2,850 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
40/35=1.14
2. ผลตอบแทนชดเชย (0.25% x 1,000,000
บำท) x 1.14 = 2,850 บำท
กรณีที่ 2
ได้รับผลตอบแทนชดเชย 2,850 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
40/35=1.14
2. ผลตอบแทนชดเชย (0.25% x 1,000,000
บำท) x 1.14 = 2,850 บำท
กรณีที่ 3
ได้รับผลตอบแทน จำกกำรลงทุนในสัญญำออปชัน
หรือวอร์แรนท์
79,800 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
40/35 = 1.14
2. ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง|
(2800/3500) –1| = 0.20
3. ผลตอบแทน
ผลตอบแทนจำกสัญญำฯ = PR x |ค่ำกำร
เปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง| x เงินต้น

1,000,000 + 60,200
= 1,060,200บำท
(คิดเป็น 6.02% ต่อปี)

1,000,000 + 2,850
= 1,002,850 บำท
(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)

1,000,000 + 2,850
= 1,002,850 บำท
(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)

1,000,000 + 79,800
= 1,079,800 บำท
(คิดเป็น 7.98% ต่อปี)
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(35% x 0.20 x 1,000,000) x 1.14
= 79,800 บำท

1,000,000 บำท

กรณีที่ 4
1,000,000 + 79,800
ได้รับผลตอบแทน จำกกำรลงทุนในสัญญำออปชัน = 1,079,800 บำท
หรือวอร์แรนท์
(คิดเป็น 7.98% ต่อปี)
79,800 บำท
ค่ำนวณจำก
1. ค่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำแลกเปลียน
40/35 = 1.14
2. ค่ำกำรเปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง
|(4200/3500) –1| = 0.20
3. ผลตอบแทน
ผลตอบแทนจำกสัญญำฯ = PR x |ค่ำกำร
เปลียนแปลงของดัชนีอ้ำงอิง| x เงินต้น
(35% x 0.20 x 1,000,000) x 1.14
= 79,800 บำท
หมำยเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่ำงกำรค่ำนวณเพือประกอบกำรอธิบำยเท่ำนัน้ มิได้เป็นกำรรับประกันว่ำผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน
ตำมทีแสดงไว้
* จ่ำนวนเงินกำรจ่ำยเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจ่ำนวนเงินหลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว
ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง
ดัชนี S&P500 Index (SPX) เป็น ดัชนีตลำดหุ้นทีสะท้อนผลกำรด่ำเนินงำนของบริษัทขนำดใหญ่ 500 บริษัท ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในสหรัฐ ทั้งใน
ตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange) ตลำดหลักทรัพย์ NASDAQ และตลำดหลักทรัพย์ Cboe ดัชนีใช้วิธีกำรค่ำนวณแบบถ่วงน้่ำหนัก
ด้วยมูลค่ำตลำด (Float-adjusted market cap weighted) ตัวทีมีน้่ำหนักสูงสุด 7.1% (ข้อมูล ณ เดือน 31 ตุลำคม 2565)
ดัชนีจัดท่ำโดยสถำบันทีมีควำมน่ำเชือถือ S&P Dow Jones Indices LLC ซึงไม่ได้มีควำมเกียวข้องกับบริษัทจัดกำรจึงท่ำหน้ำทีได้อย่ำงอิสระจำกบริษัท
จัดกำรผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดัชนี S&P500 Index (SPX) เพือศึกษำข้อมูลเพิมเติมได้ที
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#data
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของ S&P500 Index (SPX) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ค่ำ Standard Deviation = 23.17% ณ วันที 31 ตุลำคม 2565
* ทีมำ: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที 11 ตุลำคม 2560 – 11 กันยำยน 2565
** ผลกำรด่ำเนินงำนในอดีตมิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลกำรด่ำเนินงำนในอนำคต
คาอธิบาย
 Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีทียังไม่ครบ 5 ปี) โดย
วัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยทีจุดสูงสุดไปจนถึงจุดตำ่ สุดในช่วงที NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลทีช่วยให้ทรำบถึง
ควำมเสียงทีอำจจะขำดทุน จำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
 Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพือเป็นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำทีฟื้นกลับมำทีเงินทุน
เริมต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด
 FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศทีมีกำรป้องกันควำมเสียงจำกอัตรำแลกเปลียน
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ควำมถีของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึง โดยค่ำนวณจำกมูลค่ำทีต่ำกว่ำระหว่ำง
ผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวม
เฉลียในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมทีมีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุนและท่ำให้มีต้นทุน
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ทีสูง จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนรวมเพือประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว
 Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบก่ำหนดอำยุ ซึงค่ำนวณจำกดอกเบีย้ ทีจะได้รับในอนำคตตลอดอำยุ
ตรำสำรและเงินต้นทีจะได้รับคืนน่ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ค่ำนวณจำกค่ำเฉลียถ่วงน้่ำหนัก
ของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนี้แต่ละตัวทีกองทุนมีกำรลงทุน และเนืองจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึง
สำมำรถน่ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนี้ทีมีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบก่ำหนดอำยุและมีลกั ษณะกำร
ลงทุนทีใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23
ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2649-2000 www.mfcfund.com

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า กองทุนจะลงทุนดังนี้
ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศ ทีม่ ีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00 – 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P 500 (SPX)
เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ
เงื่อนไข
ผลตอบแทน ณ วันครบกาหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทาการวันใดวันหนึ่ง
ตลอดอายุ สั ญ ญาออปชั่ น ปรั บ ลดลงมากกว่ า -20% หรื อ
เพิ่มขึ้นมากกว่า +20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจานวน
+ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%

กรณีที่ 2

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อ
เทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจานวน
+ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 0.25%

กรณีที่ 3

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
ไม่ เปลี่ ย นแปลง หรื อ ปรับ ลดลงไม่ เกิ น -20% เมื่ อ เที ย บกั บ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจานวน
+ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
= (PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง| x เงินต้น) x ค่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจานวน
+ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์
= (PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง| x เงินต้น) x ค่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิน้ วันทาการ
กองทุนรวมนี้มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือจนครบอายุโครงการจึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้าชื่อ ............................................................................ เลขประจาตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ...............................................
ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภทดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง
ข้อเดียวเท่านั้น)
o ผู้มีเงินลงทุนสูง (โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)
o ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
o ผู้ลงทุนรายใหญ่ แยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
□ ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ข้าพเจ้ามีลักษณะดังนี้ ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
(โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
□ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
□ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก)
□ ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีลักษณะดังนี้
(โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
□ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจา หรือ
□ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
□ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่นับรวมเงินฝาก)
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้คารับรองต่อบริษัทจัดการว่า ข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ข้อมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ จัดทาขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบคาเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุน
เป็นต้น) เป็นอย่างดีแล้ว
กรณีที่ 4

ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
ไม่ เปลี่ ย นแปลง หรื อ ปรั บ เพิ่ ม ไม่ เกิ น + 20% เมื่ อ เที ย บกั บ
ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ชื่อตัวแทน ........................................................
สาขา ....................... รหัสตัวแทน .....................

ลงชื่อผู้ลงทุน ……………..……………………………………
(
)
วันที่ .........................................................

