
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured 
Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SCB Double Structured Complex Return 1YC 
Not for Retail Investors

(SCBDSHARC1YC)

IPO : 8 – 15 พฤศจิกายน 2565

Complex Fund

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียง 
รวมถึงควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังน้ันหากมีปัจจัยลบที่ส่งผล

กระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก
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ระดับ 5 – กองทุนรวมผสม (Complex Product)

นโยบาย
การลงทุน

ระดับความเส่ียง

การซื้อขาย
หน่วยลงทุน

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน เสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังเดียวในช่วง IPO เร่ิมตั้งแต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. (สั่งซ้ือ
ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00น.)

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน รับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิมื่อสิน้สุดโครงการ

การค านวณ NAV ค านวณ T / ประกาศ T+1 

การซื้อคร้ังแรกข้ันต่ า:500,000 บาท

❖ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในตา่งประเทศและ/
หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ประมาณร้อย
ละ 98.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ (NAV) โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในสว่นน้ีเตบิโตครอบคลมุเงินต้น 

❖ กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณร้อยละ 1.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชัน่ (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบักบัดชันีอ้างองิ SET50 (SET50 
Index) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปดิโอกาสให้กบักองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการ
เปลี่ยนแปลงของดชันีSET50 

ดูรายละเอียดเพิม่เตมิจากหนังสือชีช้วนของกองทุน

ข้อมูลส าคัญของกองทุน SCBDSHARC1YC

ความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียน

❖ ส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากตา่งประเทศ กองทุนจะเข้าท าสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อปอ้งกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน

ขนาดกองทุน ข้ันต่ า 500 ล้านบาท สูงสุด 3,000 ล้านบาท
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จุดเด่น SCBDSHARC1YC

• สามารถลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น* ผ่านการ
เลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ ทั้งตราสารหนี้และเงินฝาก
ของผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ 
Investment grade ขึ้นไป พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนชดเชย
ใกล้เคียงอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

* กองทุนยังคงมีความเส่ียงผดิช าระหนี ้(default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไมไ่ด้รบัเงินต้นคืนเต็มจ านวนได้

• โอกาสสร้างผลตอบแทนจากสัญญาออปชัน่ ที่จ่าย
ผลตอบแทนอ้างองิกบัดชันี SET50 

• อายุโครงการเพยีง 1ปี ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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ภาวะเศรษฐกิจไทย

Source: SCB EIC Outlook Q3/2022

SCB EIC ปรับเพิ่มประมาณการ GDP Growth ไทยปี 2022 จาก 2.9% เป็น 3.0% หนุนด้วยภาคการท่องเที่ยวและการ
บริโภคภาคเอกชน และคาดว่า ปีหน้า (2023) GDP ไทย จะโตแบบเร่งตัวขึ้นเป็น 3.7% หนุนด้วยการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ของภาคท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่มีโอกาสกดดันเศรษฐกิจไทย มาจาก (1) การชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป จีน (2) เงินเฟ้อระดับสูง 
กระทบต่อก าลังซ้ือภาคครัวเรือนและต้นทุนของภาคธุรกิจ (3) ความไม่
แน่นอนทางการเมือง อาจส่งผลต่อความเช่ือมั่นในภาคการผลิตและการ
ลงทุน
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ภาวะตลาดหุ้นไทย (SET50)

ENERG, 
32.2%

BANK, 
11.8%

TRANS, 
10.9%

ICT, 9.5%

COMM, 
8.4%

HELTH, 5.3%

FOOD, 5.2%

PROP, 4.9%

FIN, 3.9%

Others, 
7.8%

Sector breakdown by market cap
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PER, (x) 12M Forward P/E: SET50

+1SD = 17.2x

AVG = 15.1x

-1SD = 13.0x

Source: SETSMART as of 23 Sep 2022

Source: Bloomberg as of 23 Sep 2022

Source: Bloomberg as of 23 Sep 2022

กลุ่มพลังงานและธนาคาร มีน้ าหนักรวมกันมากกว่า 40%
EPS 22F ยังเห็นการปรับเพิ่มประมาณการช่วง YTD

Valuation ซื้อขายใกล้ค่าเฉลี่ย 10 ปี

Valuation ของ SET50 เมื่อพิจารณาจาก 12-month Forward P/E 
ratio อยู่ในระดับที่ไม่แพง ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 10 ปี ขณะที่
คาดการณ์ EPS ปีนี้ (2022F) เป็นทิศทางของการปรับเพิม่ขึ้นเมื่อ
เทียบกับต้นปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปรับเพิม่ประมาณการของ
กลุ่มพลังงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มหลักในดัชนี SET50 แต่ความเสี่ยงหลัก
ของการลงทนุในช่วงนี้ คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการใช้
นโยบายการเงินตงึตัวอยา่งรวดเร็วของ Fed
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ลักษณะการลงทุนของกองทุน SCBDSHARC1YC

1.5%

98.50%

เงินต้น
100%

เงินฝาก/
ตราสารหนี้

Option 
อ้างอิง

(SET50 
index)

ผลตอบแทนจากสัญญา Option

Double shark fin payoff

Knockout Knockout

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0% +10%-10%
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ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก เมื่อครบก าหนดอายุจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย 
ซ่ึงมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น เป็นส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนเงินต้น*

ส่วนที่ 1:

ตัวอย่าง
พอร์ตการลงทุน
ส่วนตราสารหนี้ 
และเงินฝาก**

* กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดช าระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผล
ให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินตน้คืนเต็มจ านวนได้
** พอร์ตการลงทุนที่แสดงเป็นเพียงตัวอยา่งเท่านั้น พอร์ตลงทุนจริงอาจเปล่ียนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคนืหนว่ยลงทุนภายใน 1 ปี ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุน
อาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก

เงินต้น
เงินฝาก
ตราสารหนี้

98.50%

❖ น าเงินต้นประมาณ 98.50% ของทรัพย์สินกองทุน ลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากทั้งใน
และต่างประเทศ เมื่อครบก าหนดอายุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทน/
ดอกเบี้ย มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น การลงทุนส่วนน้ีมีความผันผวนต่ า ช่วยลดความเสี่ยง
การขาดทุนเงินต้นได้*

❖ เลือกลงทุนในตราสารคุณภาพดี ทั้งตราสารหน้ีและเงินฝากของผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงการผิดช าระหนี้ 
(default risk)

ออปช่ัน

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

อันดับความ
น่าเชื่อถือระยะ
ยาวของผู้ออก
ตราสาร

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วัน
จดทะเบียน

ผลตอบแทน ประมาณการ

จากตราสาร ต่อปี (THB)
การได้รับเงินต้น 
+ผลตอบแทน

ณ วันครบอายุ
โครงการ

ส่วนที่ 1

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์
A

18.00% 2.00% 18.36%(FITCH 
International)

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์
A-

18.00% 2.00% 18.36%(FITCH 
International)

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์
A-

15.00% 1.90% 15.29%(FITCH 
International)

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch -
A-

15.00% 1.85% 15.28%(FITCH 
International)

ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย
A3

10.00% 1.85% 10.19%
Moody's

เงินฝาก ธ. Abu Dhabi Commercial Bank - สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
A+

7.50% 1.80% 7.64%(FITCH 
International)

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) - ไทย
BBB+

15.00% 2.30% 15.35%
(TRIS)

รวม (เฉพาะตราสารหนี้) 98.50% 100.45%
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)* 0.45%

เงินต้น+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 
ปี

100.00%
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ส่วนที่ 2: 

รายละเอียดสัญญาออปช่ัน

สินทรัพย์อ้างอิง
SET50 
index

กรอบสูงสดุของดชันีอ้างอิง (Trigger 
Price)

-10,+10%

Participation Rate (ตัวคูณร่วม) 50%

ผลตอบแทนสูงสุดทีเ่ปน็ไปได้ 5.0%

ผลตอบแทนต่ าสุดทีเ่ปน็ไปได้ 0%

Rebate (ผลตอบแทนชดเชย) 0.25%

ลงทุนในสัญญาออปชั่น ที่อ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 ที่มีลักษณะ
การจ่ายผลตอบแทนแบบ double sharkfin เป็นส่วนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
ให้กับกองทุน

* ราคาของสัญญาออปชั่นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา กองทุนยังคงมีความเส่ียง
ผิดช าระหนี้ (default risk) ท่ีเกิดขึ้นจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกสัญญา/ คู่สัญญา ซึ่ง
อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นได้

• Knock-out คือ เหตุการณ์ที่ราคาสินทรัพย์ ณ วันท าการใดท าการหน่ึง ระหว่างอายุสัญญาปรับ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

• การเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 จะใช้ราคาปิดของทุกวันท าการมาพิจารณา

ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ัน

Double shark fin payoff

Knockout Knockout

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0% +10%-10%

กรณีที่1 กรณีที่1กรณีที่ 2 กรณีที่ 3
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ผลตอบแทนคาดการณ์ของกองทุน SCBDSHARC1YC

เงื่อนไข
ผลตอบแทน

ณ วันครบก าหนดอายุโครงการ

กรณีที่ 1
ราคาสินทรัพยอ์้างอิง ณ ท าการวันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญาออปชั่น
ปรับลดลงมากกว่า -10% หรือ เพิ่มขึ้นมากกวา่ +10%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ านวน
+ ผลตอบแทนชดเชย 0.25%

กรณีที่ 2
ราคาสินทรัพยอ์้างอิง ณ วันพิจารณา
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับเพิ่มไม่เกิน +10%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ านวน
+ ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

กรณีที่ 3

ราคาสินทรัพยอ์้างอิง ณ วันพิจารณา
ปรับลดลงไม่เกิน -10%
เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ านวน
+ ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น =  Participation Rate (ตัวคูณร่วม)*lค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิงl*เงินต้น



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1010 Complex Fund

ตัวอย่าง การคิดผลตอบแทนกองทุน SCBDSHARC1YC

สมมุติฐาน

• เงินลงทุน 1,000,000 บาท
• ราคาสินทรัพย์ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา คือ 1,000.00
• ตราสารหน้ี ไม่เกิดการ Default

กรอบของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 

กรณี
สมมติ

ราคาสินทรัพย์
อ้างอิง

% การเปล่ียนแปลง
ของ ราคาสินทรัพย์อ้างอิง

ผลตอบแทน จาก ออปช่ัน
เงินต้น รวม

ผลตอบแทนจาก
สัญญาออปช่ัน

ผลตอบแทนสูงสุด
(Maximum Return)

1,100 + 10%
= 50% x l(1,100 / 1,000 - 1)l x 1,000,000

= 50,000 บาท 1,050,000

900 - 10%
= 50% x l(900 / 1,000 – 1)l x 1,000,000

= 50,000 บาท 1,050,000

ผลตอบแทนน้อยสุด
(Minimum Return) 1,000 0%

= 50% x l(1,000 / 1,000 – 1)l x 1,000,000

= 0 บาท 1,000,000

Knockout Event
(ได้รับ rebate)

x > 1,100 ปรับเพิ่มขึ้น มากกว่า +10%

x <   900 ปรับลดลง มากกว่า -10%

ได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25% ของเงินลงทุน
= 0.25% x 1,000,000

= 2,500 บาท
1,002,500

x หมายถึง ราคาสินทรัพย์อ้างองิ ณ วันท าการใดวันท าการหนึ่ง 



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1111 Complex Fund

สมมุติฐาน

ตัวอย่าง การคิดผลตอบแทนกองทุน SCBDSHARC1YC

การจ่ายผลตอบแทนรวมของกองทุน ในกรณีต่างๆ

ดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา ≤ ดัชนี
อ้างอิงในวันเปิดกองทุน

ผลตอบแทน จากออปชั่น = 0%

ผลตอบแทนชดเชย = 0.25% ของ เงิน
ลงทุน

ผลตอบแทนรวม = เงินต้น +
ผลตอบแทนชดเชย

= 1,000,000 + 2,500 บาท

= 1,002,500 บาท

กรณี : Knockout มีผลตอบแทนชดเชย คือ 
0.25% ของเงินลงทุน

ดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา > ดัชนีอ้างอิง
ในวันเปิดกองทุน แต่ ≤ 15%

ผลตอบแทน จากออปชั่น = 50% x
(1,080/1,000 – 1) x 1,000,000

= 40,000 บาท

ผลตอบแทนรวม = เงินต้น + ผลตอบแทน
จากออปชั่น 

= 1,000,000 บาท + 40,000บาท

= 1,040,000 บาท

ดัชนีอ้างอิง ณ วันได้วันนึง > ดัชนีอ้างอิงใน
วันเปิดกองทุน + 15%

ผลตอบแทน จากออปชั่น = 50% x
(l920/1,000l-1) x 1,000,000

= 40,000 บาท

ผลตอบแทนรวม = เงินต้น + ผลตอบแทน
จากออปชั่น 

= 1,000,000 บาท + 40,000บาท

= 1,040,000 บาท

• เงินลงทุน 1,000,000 บาท

ระดับอ้างอิง

วันพิจารณา

1000

900

ระดับอ้างอิง

วันพิจารณา

1080

1000

Knockout ก่อนวันพิจารณา

1 2

ระดับอ้างอิง

วันพิจารณา

920
1000

3

ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับขึ้นหรือลดลง
เกินกรอบ -10%,+10% = knock out

ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
≤ +10%

ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง 
< -10%

1,100



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1212 Complex Fund

ความเสี่ยงหลักของกองทุน SCBDSHARC1YC

ตราสาร สัดส่วน
การลงทุน 
(%)

Bond 1 24.63

Bond 2 24.63

Bond 3 24.63

Bond 4 24.61

รวม 98.5

ตัวอย่าง

ดอกเบี้ย
1.95%

ไม่มีการผิดช าระหนี้ ผิดช าระหนี้

ตราสาร สัดส่วน
การลงทุน 
(%)

Bond 1 24.63

Bond 2 24.63

Bond 3 24.63

Bond 4 24.61

รวม 98.5

อาจจะได้ดอกเบี้ย 
น้อยกว่า 1.95%

- เงินต้นท่ีลดลงของ
ตราสารท่ีผิดช าระหน้ี

Bond 4 ผิดช าระหน้ี

เงินลงทุนส่วนที่ 1: ลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝาก

ความเสี่ยงผิดช าระหนี้ (Default risk) 
ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก

ผลกระทบต่อ
การลงทุน

• การลงทุนบางส่วนในส่วนปกป้อง
เงินต้นจะสูญเสียมูลค่า

• กองทุนอาจคืนเงินต้นให้ผู้ลงทุนได้
ไม่ครบเต็มจ านวน

ความเสี่ยง

วันเริ่มต้นลงทุน วันครบก าหนด วันเริ่มต้นลงทุน วันครบก าหนด

ตราสาร สัดส่วน
การลงทุน 
(%)

Bond 1 25.12

Bond 2 25.12

Bond 3 25.12

Bond 4 25.09

รวม 100.45

ตราสาร สัดส่วน
การลงทุน 
(%)

Bond 1 25.12

Bond 2 25.12

Bond 3 25.12

Bond 4 25.09

รวม 75.36



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1313 Complex Fund

ความเสี่ยงหลักของกองทุน SCBDSHARC1YC

ตัวอย่าง

เงินลงทุนส่วนที่ 2: ลงทุนในสัญญาออปชั่น ที่อ้างอิงกับดัชนี SET 50 ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทน
แบบ double shark fin เป็นส่วนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน

ความเสี่ยงที่ราคาของสินทรัพย์
อ้างอิง ปรับตัวขึ้นหรือลงเกินกว่า

ระดับ Barrier

ผลกระทบต่อ
การลงทุน

• หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัว
ขึ้นหรือลงมากกว่า Barrier: นัก
ลงทุนได้ผลตอบแทนชดเชยที่ 
0.25% จึงจะไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามสินทรัพย์อ้างอิง

ความเสี่ยง

ผลตอบแทนจากสัญญาออปช่ัน

Double shark fin payoff

Knockout

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0% +10%-10%

Knockout



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1414 Complex Fund

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นซึ่งมีปัจจยัอ้างอิง มี

ความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจท าให้ราคาของผลิตภัณฑใ์น

ตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปจัจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีท่ีเป็นกองทุน

รวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดย

อ้างอิงกับปจัจัยอ้างอิงดังกล่าว)

การลงทุนหรือใช้บริการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความ

ซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงที่เกีย่วข้องกอ่น

ตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนมีความจ าเป็นในการขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกจิกอ่นท าการลงทุน

ค าเตือน



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1515 Complex Fund

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบบันี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถอืได้ แต่มิได้หมายความว่า 
บริษัทได้รับรองความถูกต้องและครบถว้นของข้อมูลดังกล่าว  เน่ืองจากข้อมูลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีใช้อ้างอิง

ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี เป็นเพียงความเห็นเบือ้งต้น มิใช่ค าม่ัน
สัญญาหรือการรับประกนัผลตอบแทนแต่อย่างใด และจัดท าขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกบักองทุนน้ีเท่าน้ัน

เอกสารฉบับน้ีเปน็ลิขสิทธิ์ของบริษทั (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนขอ้มูล
ในเอกสารฉบับน้ี หรือห้ามแจกจ่าย ห้ามส าเนา หรือห้ามกระท าการอื่นใดที่ท าให้สาระส าคัญ
ของเอกสารฉบับน้ีเปลี่ยนไปจากเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับน้ีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ท้ังสิ้น การ
ตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องท าด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบ  หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ 
เกี่ยวกบัเอกสารฉบับน้ีกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

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


