
SCBCOMP
SCB Commodity Plus Fund 

กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์คอมมอดติี ้พลัส

Complex Fund
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ขอ้มลูส ำคญักองทนุ SCBCOMP

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนของกองทนุ

นโยบำยกำรลงทนุ

นโยบำยจำ่ยเงนิ
ปนัผล

ระดบัควำมเสีย่ง

ควำมเสีย่งอตัรำ
แลกเปลีย่น

กำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ

กองทนุเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว โดยจะลงทนุใน
กองทนุดงักลา่วโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ โดยกองทนุหลกัลงทนุในธรุกรรม/ตราสารอนุพันธ ์สญัญาแลกเปลีย่นตราสาร (swap
agreement) สญัญาฟิวเจอร ์สญัญาออปชัน่ ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่ยหนา้แฝง 
หรอืหุน้กูอ้นุพันธท์ีอ่า้งองิกบัดชันสีนิคา้โภคภัณฑ์

Master Fund - PIMCO Commodities Real Return Fund (Institutional share class)
• บรหิารงานโดย PIMCO Global Advisors
• อยูภ่ายใต ้UCITS

ไมจ่า่ยเงนิปันผล

ระดบั 8 – กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในทรัพยส์นิทางเลอืก

กองทนุมกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรัพยส์นิที่
ลงทนุในตา่งประเทศ

เวลำซือ้ขำยหนว่ยลงทุน ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เริม่ตัง้แตเ่ปิดท าการ – 15.30 น. 

(สัง่ซือ้ทางอนิเตอรเ์น็ต ตัง้แตเ่วลาเริม่ใหบ้รกิาร – 16.00น.)

ระยะเวลำรบัเงนิคำ่ขำย สบัเปลีย่น: T+4 / ขายคนื T+5
มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ซือ้คร ัง้แรก 1,000 บาท     มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ซือ้คร ัง้ถดัไป 1,000 บาท
มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ในกำรขำย 1,000 บาท

Complex Fund
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จดุเดน่ของกองทนุ
ขอ้มลูของกองทนุหลกั

PIMCO Commodities Real Return

• เป็นการลงทนุในสนิทรัพยท์ีน่อกเหนอืจาก
สนิทรัพยแ์บบดัง้เดมิ เชน่ หุน้ ตราสารหนี้

• เป็นทางเลอืกในการลดความเสีย่งจากเงนิเฟ้อ
ดว้ยการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สนิคา้
โภคภัณฑ ์

• ลงทนุในกองทนุหลกั PIMCO Commodities 
Real Return ทีบ่รหิารจัดการดว้ยทมีผูจ้ัดการ
กองทนุทีม่ปีระสบการณ์เชีย่วชาญทางดา้น
สนิคา้โภคภัณฑย์าวนานกวา่ 12 ปี 

Complex Fund

นโยบำยกำรลงทนุ

ลงทนุในตราสารอนุพันธ ์(ทัง้ในศนูยซ์ือ้ขายหรอื
นอกศนูยซ์ือ้ขายตราสารอนุพันธ ์(OTC)) รวมถงึ 
การท าสญัญาสวอป สญัญาฟิวเจอร ์สญัญา
ออปชัน่ ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝง หุน้กูอ้นุพันธท์ีอ่า้งองิกับดชันสีนิคา้
โภคภัณฑแ์ละดชันยีอ่ยตา่ง ๆ ทีอ่า้งองิสนิคา้โภค
ภัณฑ ์และลงทนุในกลุม่ตราสารหนีท้ั่วโลกทีม่ี
อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้

ขอ้มลูส ำคญักองทนุ SCBCOMP
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ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั
ควำมเสีย่งทีส่ง่ผลใหก้องทนุ

มคีวำมซบัซอ้น

• ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศ

ความเสีย่งในเรือ่งของเสถยีรภาพและการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกจิ การเมอืง การเงนิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาด
ทนุ รวมถงึขอ้จ ากดัตา่ง ๆ  ในการลงทนุในตา่งประเทศ

• ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคลอ่งของ
หลกัทรพัย์

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทนุไมส่ามารถซือ้ขาย
หลกัทรัพย ์หรอืตราสารทีถ่อืครองอยูใ่นราคาที่
เหมาะสม และภายในระยะเวลาอนัสมควรได ้เนือ่งจาก
โอกาสในการซือ้ขายหลกัทรัพยห์รอืตราสารมจี ากดั

• ควำมเสีย่งจำกกำรทีคู่ส่ญัญำในกำรท ำธุรกรรม
ไมส่ำมำรถท ำตำมสญัญำทีต่กลงกนัไว้

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีคู่ส่ญัญาในการท า
ธรุกรรม มผีลการด าเนนิงาน และฐานะการเงนิที่
ดอ้ยลงจงึขาดสภาพคลอ่งทีจ่ะจา่ยเงนิตามภาระ
ผกูพัน

Complex Fundควำมเสีย่งของกองทนุ SCBCOMP

เนือ่งจากกองทนุหลกัมกีารลงทนุบางสว่นใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกบัสนิคา้     
โภคภัณฑ์ ซึง่ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(futures price) อาจมกีารเคลือ่นไหวทีต่า่ง
จากราคาปัจจบุนั (spot price) ของสนิคา้หรอื
ตวัแปรดงักลา่ว ดงันัน้ ผลตอบแทนจากการ
ลงทนุใน commodity futures อาจไมเ่ทา่กบั
ผลตอบแทนของราคาดชัน ีcommodities ที่
เห็นในแตล่ะวัน เป็นตน้
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ตวัอยำ่งควำมเคลือ่นไหวของรำคำทีแ่ตกตำ่งกนั 
ระหวำ่งสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้กบัรำคำปจัจบุนัของสนิคำ้โภคภณัฑ์

Complex Fund

CLH8 Commodity คอื สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ราคาน ้ามนัดบิ WTI ทีจ่ะครบก าหนดในเดอืนมนีาคม 2018

USCRWTIC Index คอื ดชันรีาคาน ้ามนัดบิ WTI ทีซ่ ือ้ขายกนัทันท ี(Spot Price)

* ตัวอยา่งนี้จัดท าขึน้เพือ่ใหผู้ล้งทนุเขา้ใจความเสีย่งจาการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิสนิคา้โภคภัณฑเ์ทา่นัน้ ไมใ่ชก่ารลงทนุจรงิกองทนุหลัก 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31/12/2014 ถงึ  29/12/2017
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ขอ้สงวนสทิธิ ์(Disclaimer)

ขอ้มลูบำงสว่นในเอกสำรฉบบันีไ้ดอ้ำ้งองิจำกแหลง่ทีม่ำทีเ่ชือ่ถอืได ้แตม่ไิดห้มำยควำมวำ่ 
บรษิทัไดร้บัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูดงักลำ่ว  เนือ่งจำกขอ้มลูอำจมกีำร
เปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัชว่งเวลำของขอ้มลูทีใ่ชอ้ำ้งองิ

ขอ้มลูและควำมเห็นทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบันี ้เป็นเพยีงควำมเห็นเบือ้งตน้ มใิชค่ ำม ัน่
สญัญำหรอืกำรรบัประกนัผลตอบแทนแตอ่ยำ่งใด และจดัท ำขึน้วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ส้นใจ
ลงทนุไดร้บัทรำบเกีย่วกบักองทนุนีเ้ทำ่น ัน้

เอกสำรฉบบันีเ้ป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั (SCBAM) บรษิทัสงวนสทิธิใ์นกำรหำ้มลอกเลยีนขอ้มลู
ในเอกสำรฉบบันี ้หรอืหำ้มแจกจำ่ย หำ้มส ำเนำ หรอืหำ้มกระท ำกำรอืน่ใดทีท่ ำใหส้ำระส ำคญั
ของเอกสำรฉบบันีเ้ปลีย่นไปจำกเดมิโดยไมไ่ดร้บัอนญุำต

เอกสำรฉบบันีไ้มไ่ดผ้ำ่นกำรตรวจสอบหรอืรบัรองจำกหนว่ยงำนทำงกำรใด ๆ ท ัง้ส ิน้ กำร
ตดัสนิใจลงทนุใด ๆ จะตอ้งท ำดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ  หำกมขีอ้สงสยัประกำรใด ๆ 
เกีย่วกบัเอกสำรฉบบันีก้รณุำสอบถำมจำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัโดยตรง

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ และขอรบัหนงัสอืชีช้วน ทีธ่นำคำรไทยพำณิชยท์กุสำขำ

หรอื บลจ.ไทยพำณิชย ์โทร. 02-777-7777 www.scbam.com
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กำรลงทนุในผลติภณัฑใ์นตลำดทนุทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืมคีวำมซบัซอ้นซึง่มปีจัจยัอำ้งองิ มี

ควำมแตกตำ่งจำกกำรลงทนุในปจัจยัอำ้งองิโดยตรง จงึอำจท ำใหร้ำคำของผลติภณัฑใ์น

ตลำดทนุดงักลำ่วมคีวำมผนัผวนแตกตำ่งจำกรำคำของปจัจยัอำ้งองิได ้(ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุ

รวมทีม่ปีจัจยัอำ้งองิ (underlying asset) และก ำหนดเงือ่นไขกำรจำ่ยผลตอบแทนโดย

อำ้งองิกบัปจัจยัอำ้งองิดงักลำ่ว)

กำรลงทนุหรอืใชบ้รกิำรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทนุทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืมคีวำม

ซบัซอ้น มคีวำมแตกตำ่งจำกกำรลงทนุหรอืใชบ้รกิำรผลติภณัฑใ์นตลำดทนุท ัว่ไป

ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เง ือ่นไขผลตอบแทนและควำมเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกอ่น

ตดัสนิใจลงทนุ

ผูล้งทนุมคีวำมจ ำเป็นในกำรขอค ำแนะน ำเพิม่เตมิจำกผูป้ระกอบธุรกจิกอ่นท ำกำรลงทนุ

ค ำเตอืน


