
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิรน์ 
1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Complex Return 1YN 
Not for Retail Investors

(SCBCR1YN)

ระยะเวลา IPO: 23-28 เมษายน 2564

Complex Fund

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้
ดังน้ันหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก

เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน 
ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง 
รวมถึงควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ระดับ 5 – กองทุนรวมผสม (Complex Product)

นโยบาย
การลงทุน

ระดับความเส่ียง

การซื้อขาย
หน่วยลงทุน

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน เสนอขายหน่วยลงทนุครั้งเดียวในช่วง IPO เริ่มตั้งแต่เวลาเปิดท า
การ – 15.30 น. (สั่งซ้ือทางอินเตอร์เนต็ ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการถึง 16.00น.)

ระยะเวลารับเงนิค่าขายคืน รับซ้ือหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิมื่อสิน้สุดโครงการ

การค านวณ NAV ค านวณ T / ประกาศ T+1

❖ กองทุนมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงนิทีเ่สนอขายใน
ต่างประเทศ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอันดับที่
สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ประมาณร้อยละ 99.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิอง
กองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงนิลงทนุในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงนิต้น 

❖ กองทุนจะแบ่งเงินลงทนุไม่เกนิร้อยละ 0.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทนุ ลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท ์(Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ
อัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนหรือดชันีหรือหุ้น

ดูรายละเอียดเพิม่เตมิจากหนังสือชีช้วนของกองทุน

ข้อมูลส าคัญของกองทุน SCBCR1YN

ความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียน

❖ ส่วนการลงทนุร้อยละ 99.55 ในตราสารหนี้และเงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะเข้าท าสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน ทั้งจ านวน

❖ ส่วนการลงทนุร้อยละ 0.45 ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท์ จะไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน

มูลค่าจดทะเบียน 4,400 ล้านบาท
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ท าไม SCBCR1YN ถึงน่าสนใจ

❖ สามารถลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น* ผ่านการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมี
คุณภาพ ทั้งตราสารหนี้และเงินฝากของผู้ออกตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนขั้นต่ า 
ใกล้เคียงอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

❖ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม ตามราคาของ Basket หุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ**
เช่น Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Advanced Micro Devices (AMD) และ
Nvidia (NVDA) ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี แต่ยังมีความผันผวนสูง

❖ มีอายุกองทุนเพียง 1 ปี ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

* กองทุนยังคงมีความเส่ียงผิดช าระหนี้ (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ านวนได้
** ราคาของสัญญาวอร์แรนต์ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเส่ียงผิดช าระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ 
/ คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ได้

Complex Fund
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN 

❖ กองทุนลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนเงินต้น* พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนอิงกับหุ้นเทคโนโลยี
ในสหรัฐฯ จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับ Basket หุ้น AMZN, NFLX, AMD, NVDA

❖ ส่วนลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนเงินต้น* กระจายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหน้ีของผู้ออก
ตราสารที่มีคุณภาพดี ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับ Investment grade ขึ้นไป

เงินต้น

วอร์แรนต์

เงินฝาก
ตราสารหนี้

ตราสารที่ลงทุน

เงินต้น

ตราสารหนี้ + เงินฝาก ดอกเบี้ย

เงินต้น

ผลตอบแทน
จากวอร์แรนต์

หรือ

ตราสารหนี้ + เงินฝาก ดอกเบี้ย

ตราสารหนี้ + เงินฝาก ดอกเบี้ย

เม่ือครบก าหนดอายุกองทุนวันลงทุนเร่ิมต้น

หุ้นลง

หุ้นขึ้น

Complex Fund

* กองทุนยังคงมีความเส่ียงผิดช าระหนี้ (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ านวนได้
** ราคาของสัญญาวอร์แรนต์ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเส่ียงผิดช าระหนี้ (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ 
/ คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ได้

ผลตอบแทน
ขั้นต่ า

ผลตอบแทน
ขั้นต่ า

ผลตอบแทน
ขั้นต่ า
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ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก เมื่อครบก าหนดอายุจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งมี
มูลค่าเทียบเท่ากับ (เงินต้น + อัตราผลตอบแทน) เป็นส่วนลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนเงินต้น*

ส่วนที่ 1:

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนส่วนตราสารหนี้ และเงินฝาก**
อันดับความน่าเชื่อถือระยะ
ยาวของผู้ออกตราสาร

(FITCH International)

สัดส่วนการ
ลงทุน

ผลตอบแทน
จากตราสารต่อปี 

(THB)

ประมาณการ
การได้รับเงินต้น 
+ ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุ

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ A 19.82% 1.50% 20.12%

เงินฝาก ธ. Ahlibank (AHK) - กาตาร์ A 19.82% 1.10% 20.04%

ตราสารหนี้ ธ. Malayan Banking Berhad (MAYBANK) - มาเลเซีย BBB+ 14.82% 0.90% 14.95%

ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากอิสลาม ธ. Qatar Islamic Bank (QIB) - กาตาร์ A 10.20% 0.90% 10.54%

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A+ 19.82% 0.95% 20.01%

เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (ALK) - กาตาร์ A 14.82% 0.95% 14.96%

รวม (เฉพาะตราสารหนี้) 99.55% 1.07% 100.62%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) -0.27%

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ 
ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี

99.55% 100.35%

* กองทุนยังคงมีความเส่ียงผิดช าระหนี้ (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ านวนได้
** พอร์ตการลงทุนที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น พอร์ตลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

เงินต้น เงินฝาก
ตราสารหนี้

99.55%

❖ น าเงินต้นประมาณ 99.55% ของทรัพย์สินกองทนุ ลงทุนในตราสารหนี้และเงนิ
ฝากทั้งในและต่างประเทศ เมื่อครบก าหนดอายุกองทุนจะได้รับเงนิลงทุนคนื
พร้อมผลตอบแทน/ดอกเบี้ย มีมูลค่าเทียบเทา่กับ (เงินต้น + อัตราผลตอบแทน) 
การลงทุนส่วนนี้มีความผันผวนต่ า ช่วยลดความเสี่ยงการขาดทนุเงนิต้นได้*

❖ เลือกลงทุนในตราสารคุณภาพดี ทั้งตราสารหนี้และเงินฝากของผู้ออกตราสารที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับ Investment grade ขึ้นไป เพื่อลดความ
เสี่ยงการผิดช าระหนี้ (default risk)

❖ โอกาสรับผลตอบแทน 0.35% เมื่อครบก าหนดอายกุองทุน

วอร์แรนต์
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❖ส่วนของเงินต้นที่เหลือ
ประมาณ 0.45% ของ
ทรัพย์สินกองทุน จะน าไป
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ท่ี
อิงกับผลตอบแทนของ
Basket หุ้น AMZN, 
NFLX, AMD, NVDA

ส่วนที่ 2:
ลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อิงกับผลตอบแทนของ Basket หุ้น AMZN, NFLX, AMD, NVDA
เป็นส่วนสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

เงินต้น เงินฝาก
ตราสารหนี้

0.45% วอร์แรนต์

ราคาของสัญญาวอร์แรนต์ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเส่ียงผิดช าระหนี้ (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจาก
การผิดช าระหนี้ของผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ / คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ได้

รายละเอียดสัญญาวอร์แรนต์

สินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า

Basket หุ้น AMZN, NFLX, AMD, NVDA 
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

กรอบสูงสุดของราคาอ้างอิง 
(Trigger Price)

50%

Participation Rate 6%

ผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้ 3%

ผลตอบแทนต่ าสุดที่เป็นไปได้ 0%

สูตรการค านวณผลตอบแทน Max (0, PR * ผลตอบแทนของ Basket) 
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ส่วนที่ 2:
การคิดผลตอบแทนในส่วนสัญญาวอร์แรนต์

1. ค านวณผลตอบแทนของ Basket จากผลตอบแทนของหุ้นรายตัวใน Basket โดย
• ผลตอบแทนของ Basket = ผลตอบเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 4 ตัว
• ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้น ณ วันพิจารณา เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ วันเปิดกองทุน ≤ 

50% น าผลตอบแทนตามจริงไปค านวณผลตอบแทนของ Basket
• ถ้าราคาอ้างอิงของหุ้น ณ วันใดวันหนึ่ง (daily observation) เทียบกับ ราคาอ้างอิง ณ 
วันเปิดกองทุน > 50% (Knock-out) จะคิดผลตอบแทนเท่ากับ 0% น าไปค านวณ
ผลตอบแทนของ Basket

2. ค านวณผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ โดย Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket) 
• ถ้าผลตอบแทนของ Basket > 0% ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 6% x ผลตอบแทนของ 

Basket
• ถ้าผลตอบแทนของ Basket ≤ 0% ไม่ได้ผลตอบแทน (ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์
แรนต์เท่ากับ 0)
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ตัวอย่างการคิดผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN

หุ้น
ผลตอบ
แทน

KO
ผลตอบแทน
ท่ีน าไป
ค านวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ ผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN

1 AMZN +50% No +50% Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket)
= Max (0, 6%*[(50% + 50% + 50% + 50%) /4]) 
= 3.0%

1) ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ 3%
2) ได้ผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนส่วน
ตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%
รวม 3.35%

2 NFLX +50% No +50%

3 AMD +50% No +50%

4 NVDA +50% No +50%

หุ้น
ผลตอบ
แทน

KO
ผลตอบแทน
ท่ีน าไป
ค านวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ ผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN

1 AMZN +75% Yes +0% Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket) 
= Max (0, 6%*[(0% + 0% + 30% + 45%) /4])
= 1.125%

1) ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอรแ์รนต์
1.125%

2) ได้ผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนส่วน
ตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%
รวม 1.475%

2 NFLX +90% Yes +0%

3 AMD +30% No +30%

4 NVDA +45% No +45%

หุ้น
ผลตอบ
แทน

KO
ผลตอบแทน
ที่น าไป
ค านวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ ผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN

1 AMZN +100% Yes +0% Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket) 
= Max (0, 6%*[(0% + 0% + 0% + 0%) /4])
= 0%

1) ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ 0%
2) ได้ผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนส่วน
ตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%
รวม 0.35%

2 NFLX +80% Yes +0%

3 AMD +135% Yes +0%

4 NVDA +95% Yes +0%

หุ้น
ผลตอบ
แทน

KO
ผลตอบแทน
ที่น าไป
ค านวณ

ผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนต์ ผลตอบแทนของกองทุน SCBCR1YN

1 AMZN -15% No -15% Max (0, 6% x ผลตอบแทนของ Basket) 
= Max (0,6%*[(-15% + -20% + -25% + -30%) /4]) 
= -1.35% => 0%

1) ได้ผลตอบแทนจากสัญญาวอร์แรนต์ 0%
2) ได้ผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุนส่วน
ตราสารหนี้และเงินฝาก 0.35%
รวม 0.35%

2 NFLX -20% No -20%

3 AMD -25% No -25%

4 NVDA -30% No -30%

ข้อมูลเป็นการยกตัวอย่างให้นักลงทุนเข้าใจเท่านั้น มิใช่ตัวเลขจริง
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รายละเอียดหุ้นใน Basket ที่สัญญาวอรแ์รนต์อ้างอิง

หลักทรัพย์ ลักษณะธุรกิจ

Amazon ผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่น าเสนอสินค้าหลากหลาย เช่น หนังสือ เพลง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ใช้ cloud 
platform เพื่อให้บริการลูกค้าจากทั่วโลก โดยให้บริการช้อปปิง้ส่วนบุคคล รองรับการช าระเงินผ่าน
เครดิตการ์ด และจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยตรง

ราคาปัจจุบัน $3159.53 (25 กุมภาพันธ์ 2564)

Netflix ธุรกิจแอพพลิเคชั่นส าหรับชมภาพยนตร์และรายการอื่นๆมากมาย โดยสมาชิกสามารถรับชมผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ไม่จ ากัดผ่านทางโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และมีการจัดส่ง DVDs และ Blu-rays 
Disc ตรงถึงบ้านส าหรับสมาชิกในสหรัฐ 

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ $553.41 (25 กุมภาพันธ์ 2564)

Advanced Micro 
Devices

ผลิตสินค้า semiconductor และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น microprocessor, embedded microprocessors, 
chipsets, graphics, video และสินค้า multimedia นอกจากนี้ บริษัทมีบริการประกอบ ทดลอง และ
บรรจุสินค้า มีฐานลูกค้าทั่วโลก 

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ $86.94 (25 กุมภาพันธ์ 2564)

NVIDIA ออกแบบ พัฒนาและขายหน่วยประมวลผลกราฟฟิกส์ 3D และซอฟแวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเสนอขาย
สินค้าที่เชื่อมต่อกับกราฟฟิก 3D เพื่อตีตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ $592.70 (25 กุมภาพันธ์ 2564)

ท่ีมา: Bloomberg
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สมมุติฐาน

• เงินลงทุน 1,000,000 บาท
• ผลตอบแทนจาก Basket = 50%
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน USDTHB ดังน้ี

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
25/30 = 0.83

ผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์
0.06 x 0.5 = 0.03

ผลตอบแทน 0.83 x 0.03 x 1,000,000  
= 24,900 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น 
= 1,024,900 บาท

กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า

อัตราแลกเปล่ียนไม่มีผลกระทบต่อเงินต้น

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
35/30 = 1.17

ผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์
0.06 x 0.5 = 0.03

ผลตอบแทน 1.17 x 0.03 x 1,000,000  
= 35,100 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น 
= 1,035,100 บาท

กรณีค่าเงินบาทอ่อนค่า

ข้อมูลเป็นการยกตัวอย่างให้นักลงทุนเข้าใจเท่านั้น มิใช่ตัวเลขจริง

USDTHB ณ วันท่ีเริ่มต้นสัญญา USDTHB ณ วันพิจารณา หุ้นอ้างอิง

กรณีที่ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
35/35 = 1.00

ผลตอบแทนตามเงื่อนไขสัญญาวอร์แรนต์
0.06 x 0.5 = 0.03

ผลตอบแทน 1.00 x 0.03 x 1,000,000  
= 90,000 บาท

ผลตอบแทนรวมเงินต้น 
= 1,030,000 บาท

กรณีค่าเงินบาทไม่เปล่ียงแปลง

ตัวอย่างการคิดผลตอบแทนจากวอร์แรนต์ เมื่อค่าเงินบาท
เปลี่ยนแปลง
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ความเสี่ยงหลักของกองทุน SCBCR1YN

ตราสาร สัดส่วน
การลงทุน 
(%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 24.55

รวม 99.55

ตัวอย่าง

ดอกเบี้ย
1.07%

ไม่มีการผิดช าระหนี้

ตราสาร สัดส่วนการ
ลงทุน (%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 24.55

รวม 100.35

ผิดช าระหนี้

ตราสาร สัดส่วน
การลงทุน 
(%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 24.55

รวม 99.55

จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 
1%

ตราสาร สัดส่วนการ
ลงทุน (%)

Bond 1 25

Bond 2 25

Bond 3 25

Bond 4 24.55

รวม 75.8

- ดอกเบี้ยท่ีลดลงของ
ตราสารท่ีผิดช าระหน้ี

Bond 4 ผิดช าระหน้ี

เงินลงทุนส่วนที่ 1: ลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝาก

ความเสี่ยงผิดช าระหน้ี (Default risk) 
ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก

ผลกระทบต่อ
การลงทุน

• การลงทุนบางส่วนในส่วนปกป้อง
เงินต้นจะสูญเสียมูลค่า

• กองทุนอาจคืนเงินต้นให้ผู้ลงทุนได้
ไม่ครบเต็มจ านวน

ความเสี่ยง

วันเริ่มต้นลงทุน วันครบก าหนด วันเริ่มต้นลงทุน วันครบก าหนด
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ความเสี่ยงหลักของกองทุน SCBCR1YN

ตัวอย่าง

นักลงทุนไม่ขาดทุนเกินเงินต้น

ณ วันใดวันหน่ึง 
ค่าการเปล่ียนแปลงของหุ้นอ้างอิงมากกว่า 50% 

สินทรัพย์อ้างอิงติดลบ 

ผลตอบแทน (%)

ราคา 
ณ วันท่ีเริ่มลงทุน

ราคา 
ณ วันท่ีเริ่มลงทุน 

* 1.5

0%

3%

เงินลงทุนส่วนที่ 2: ลงทุนในวอร์แรนต์ท่ีอิงกับผลตอบแทนของ Basket หุ้น AMZN NFLX AMD NVDA

ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงหรือ
ปรับตัวมากกว่าระดับ Barrier

ผลกระทบต่อ
การลงทุน

• หากราคาหุ้นปรับตัวลง: นักลงทุน
ไม่ได้รับผลตอบแทน

• หากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า
Barrier: นักลงทุนไม่ได้รับ
ผลตอบแทน จึงเสียโอกาสการรับ
ผลตอบแทนตามสินทรัพย์อ้างอิง

ความเสี่ยง

นักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
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ค่าธรรมเนียมหลักของกองทุน SCBCR1YN

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.79

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)) 

ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ยกเว้นเรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ยกเว้นเรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.07 (ยกเว้นเรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee) 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
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การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซบัซอ้นซึ่งมีปัจจยัอ้างอิง มี

ความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจท าให้ราคาของผลิตภัณฑใ์น

ตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปจัจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีท่ีเป็นกองทุน

รวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดย

อ้างอิงกับปจัจัยอ้างอิงดังกล่าว)

การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความ

ซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงที่เกีย่วข้องกอ่น

ตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนมีความจ าเป็นในการขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกจิกอ่นท าการลงทุน

ค าเตือน
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ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบบันี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถอืได้ แต่มิได้หมายความว่า 
บริษัทได้รับรองความถูกต้องและครบถว้นของข้อมูลดังกล่าว  เนื่องจากข้อมูลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลาของขอ้มูลที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี้ เป็นเพียงความเห็นเบือ้งต้น มิใช่ค าม่ัน
สัญญาหรือการรับประกนัผลตอบแทนแต่อย่างใด และจัดท าขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกบักองทุนนี้เท่านั้น

เอกสารฉบับนี้เปน็ลิขสิทธิ์ของบริษทั (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนขอ้มูล
ในเอกสารฉบับนี้ หรือห้ามแจกจ่าย ห้ามส าเนา หรือห้ามกระท าการอื่นใดที่ท าให้สาระส าคัญ
ของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ทั้งสิ้น การ
ตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องท าด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบ  หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ 
เกี่ยวกบัเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือ บลจ.ไทยพาณิชย ์โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com


