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Complex Fund

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่ง 
รวมถงึควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบธุรกจิกอ่นตดัสนิใจลงทุน 

ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทุนในชว่งเวลา 1 ปีได้ ดงัน ัน้หากมปีจัจยัลบทีส่ง่ผล

กระทบตอ่การลงทุนดงักลา่วผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก
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ระดับ 5 – กองทนุรวมผสม (Complex Product)

นโยบาย
การลงทนุ

ระดบัความเสีย่ง

การซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ

เวลาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้เดยีวในชว่ง IPO เริม่ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ – 15.30 น. (สัง่ซือ้
ทางอนิเตอรเ์น็ต ตัง้แตเ่วลาเริม่ใหบ้รกิาร – 16.00น.)

ระยะเวลารบัเงนิคา่ขายคนื รับซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัเิมือ่ส ิน้สดุโครงการ

การค านวณ NAV ค านวณ T / ประกาศ T+1 

การซือ้คร ัง้แรกข ัน้ต า่:500,000 บาท

❖ กองทนุมนีโยบายการลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืตราสารทางการเงนิทีเ่สนอขายในตา่งประเทศและ/
หรอืในประเทศ รวมทัง้หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีไ่มข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. โดยอนัดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนีห้รอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) ประมาณรอ้ย
ละ 98.50 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (NAV) โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทนุในสว่นนีเ้ตบิโตครอบคลมุเงนิตน้ 

❖ กองทนุจะแบง่เงนิลงทนุประมาณรอ้ยละ 1.5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (NAV) ลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) เชน่ สญัญาออปชัน่ (Option) ทีม่กีารจา่ยผลตอบแทนอา้งองิกบักบัดชันอีา้งองิ SET50 (SET50 
Index) ตามเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทน เพือ่เปิดโอกาสใหก้บักองทนุสามารถแสวงหาผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการ
เปลีย่นแปลงของดชันSีET50 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนของกองทนุ

ขอ้มลูส าคญัของกองทนุ SCBDSHARC1YF

ความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น

❖ สว่นการลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝากตา่งประเทศ กองทนุจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน

ขนาดกองทนุ ขัน้ต ่า 500 ลา้นบาท สงูสดุ 3,000 ลา้นบาท
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ลกัษณะการลงทนุของกองทนุ SCBDSHARC1YF

1.5%

98.50%

เงนิตน้
100%

เงนิฝาก/
ตราสารหนี้

Option 
อา้งองิ

(SET50 
index)

ผลตอบแทนจากสญัญา Option

Double shark fin payoff

Knockout Knockout

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0% +10%-10%
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ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก เมือ่ครบก าหนดอายจุะไดร้บัเงนิลงทนุคนืพรอ้มดอกเบีย้ 
ซึง่มมีลูคา่เทยีบเทา่กบัเงนิตน้ เป็นสว่นชว่ยลดความเสีย่งตอ่การขาดทนุเงนิตน้*

สว่นที ่1:

ตวัอยา่ง
พอรต์การลงทนุ
สว่นตราสารหนี ้
และเงนิฝาก**

* กองทนุยังคงมคีวามเสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก ซึง่อาจสง่ผล
ใหผู้ล้งทนุไมไ่ดร้ับเงนิตน้คนืเต็มจ านวนได ้
** พอรต์การลงทนุทีแ่สดงเป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ พอรต์ลงทนุจรงิอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ
ทัง้นี ้ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุภายใน 1 ปี ดงันัน้ หากมปัีจจัยลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่วผูล้งทนุ
อาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก

เงนิตน้
เงนิฝาก
ตราสารหนี้

98.50%

❖ น าเงนิตน้ประมาณ 98.50% ของทรัพยส์นิกองทนุ ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝากทัง้ใน
และตา่งประเทศ เมือ่ครบก าหนดอายกุองทนุจะไดรั้บเงนิลงทนุคนืพรอ้มผลตอบแทน/
ดอกเบีย้ มมีลูคา่เทยีบเทา่กับเงนิตน้ การลงทนุสว่นนีม้คีวามผันผวนต า่ ชว่ยลดความเสีย่ง
การขาดทนุเงนิตน้ได*้

❖ เลอืกลงทนุในตราสารคณุภาพด ีทัง้ตราสารหนีแ้ละเงนิฝากของผูอ้อกตราสารทีไ่ดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับ Investment grade ขึน้ไป เพือ่ลดความเสีย่งการผดิช าระหนี ้
(default risk)

ออปช ัน่

ตราสารทีก่องทนุคาดวา่ลงทนุ
อนัดบัความนา่เชือ่ถอื
ระยะยาวของผูอ้อกตรา

สาร

สดัสว่นการ
ลงทนุ ณ 
วนัจด
ทะเบยีน

ผลตอบแทน ประมาณการ

จากตราสาร ตอ่ปี (THB) การไดร้บัเงนิตน้ +ผลตอบแทน

ณ วนัครบอายุโครงการ

สว่นที ่1

เงนิฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) -
กาตาร์

A

19.00% 2.10% 19.40%
(FITCH International)

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

19.00% 2.10% 19.40%
(FITCH International)

เงนิฝาก ธ. China Construction Bank 
(CCB) - จนี

A
11.50% 1.70% 11.70%

(FITCH International)

บัตรเงนิฝาก The Saudi National Bank, 
Singapore Branch -

A-
19.00% 1.90% 19.36%

(FITCH International)

เงนิฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar 
(CBQ) - กาตาร์

A-
11.00% 1.70% 11.19%

(FITCH International)

หุน้กูข้อง บรษัิท ทร ูมฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล 
คอมมวินเิคชัน่ จ ากัด - ไทย

BBB+
19.00% 2.30% 19.44%

(TRIS)

รวม (เฉพาะตราสารหนี)้ 98.50% 100.48%

หักคา่ใชจ้า่ย (โดยประมาณ)* 0.48%

เงนิตน้+ผลตอบแทนโดยประมาณ ตาม
ระยะเวลาการลงทนุประมาณ 1 ปี

100.00%
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สว่นที ่2: 

รายละเอยีดสญัญาออปช ัน่

สนิทรัพยอ์า้งองิ
SET50 
index

กรอบสงูสดุของดชันอีา้งองิ (Trigger 
Price)

-10,+10%

Participation Rate (ตัวคณูรว่ม) 50%

ผลตอบแทนสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้ 5.0%

ผลตอบแทนต ่าสดุทีเ่ป็นไปได ้ 0%

Rebate (ผลตอบแทนชดเชย) 0.25%

ลงทนุในสญัญาออปช ัน่ ทีอ่า้งองิกบัการเคลือ่นไหวของดชันี SET50 ทีม่ลีกัษณะ
การจา่ยผลตอบแทนแบบ double sharkfin เป็นสว่นสรา้งผลตอบแทนสว่นเพิม่
ใหก้บักองทนุ

* ราคาของสญัญาออปชัน่ขึน้อยู่กบัการตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา กองทนุยังคงมคีวามเสีย่ง
ผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกสญัญา/ คูส่ญัญา ซึง่
อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ได้

• Knock-out คอื เหตกุารณ์ทีร่าคาสนิทรัพย ์ณ วนัท าการใดท าการหนึง่ ระหวา่งอายสุญัญาปรับ
เพิม่ขึน้หรอืลดลงมากกวา่ 10% เมือ่เทยีบกบัราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา

• การเคลือ่นไหวของดัชนี SET50 จะใชร้าคาปิดของทกุวนัท าการมาพจิารณา

ผลตอบแทนจากสญัญาออปช ัน่

Double shark fin payoff

Knockout Knockout

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0% +10%-10%

กรณีที1่ กรณีที1่กรณีที่ 2 กรณีที่ 3
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ผลตอบแทนคาดการณ์ของกองทนุ SCBDSHARC1YF

เง ือ่นไข
ผลตอบแทน

ณ วนัครบก าหนดอายโุครงการ

กรณีที่ 1
ราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ ณ ท าการวันใดวันหนึง่ตลอดอายสุญัญาออปชัน่
ปรับลดลงมากกวา่ -10% หรอื เพิม่ขึน้มากกวา่ +10%
เมือ่เทยีบกบัราคาสนิทรัพย ์ณ วันเริม่ตน้สญัญา

ไดร้ับเงนิตน้คนืเต็มจ านวน
+ ผลตอบแทนชดเชย 0.25%

กรณีที่ 2
ราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วันพจิารณา
ไมเ่ปลีย่นแปลง หรอื ปรับเพิม่ไมเ่กนิ +10%
เมือ่เทยีบกบัราคาสนิทรัพย ์ณ วันเริม่ตน้สญัญา

ไดร้ับเงนิตน้คนืเต็มจ านวน
+ ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่

กรณีที่ 3

ราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วันพจิารณา
ปรับลดลงไมเ่กนิ -10%
เมือ่เทยีบกบัราคาสนิทรัพย ์ณ วันเริม่ตน้สญัญา

ไดร้ับเงนิตน้คนืเต็มจ านวน
+ ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ =  Participation Rate (ตัวคณูรว่ม)*lคา่การเปลีย่นแปลงของ
สนิทรัพยอ์า้งองิl*เงนิตน้
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ตวัอยา่ง การคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBDSHARC1YF

สมมตุฐิาน

• เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท
• ราคาสนิทรพัย ์ณ วนัเร ิม่ตน้สญัญา คอื 1,000.00
• ตราสารหนี ้ไมเ่กดิการ Default

กรอบของผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บั 

กรณี
สมมติ

ราคาสนิทรพัย์
อา้งองิ

% การเปลีย่นแปลง
ของ ราคาสนิทรพัยอ์า้งองิ

ผลตอบแทน จาก ออปช ัน่
เงนิตน้ รวม

ผลตอบแทนจาก
สญัญาออปช ัน่

ผลตอบแทนสงูสดุ
(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

ผลตอบแทนนอ้ยสดุ
(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
(ไดรั้บ rebate)

x > 1,100 ปรับเพิม่ขึน้ มากกวา่ +10%

x <   900 ปรับลดลง มากกวา่ -10%

ไดร้ับผลตอบแทนชดเชย 0.25% ของเงนิลงทนุ
= 0.25% x 1,000,000

= 2,500 บาท
1,002,500

x หมายถงึ ราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ ณ วันท าการใดวันท าการหนึง่ 
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สมมตุฐิาน

ตวัอยา่ง การคดิผลตอบแทนกองทนุ SCBDSHARC1YF

การจา่ยผลตอบแทนรวมของกองทนุ ในกรณีตา่งๆ

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา ≤ ดชันี
อา้งองิในวนัเปิดกองทนุ

ผลตอบแทน จากออปช ัน่ = 0%

ผลตอบแทนชดเชย = 0.25% ของ เงนิ
ลงทนุ

ผลตอบแทนรวม = เงนิตน้ +
ผลตอบแทนชดเชย

= 1,000,000 + 2,500 บาท

= 1,002,500 บาท

กรณี : Knockout มผีลตอบแทนชดเชย คอื 
0.25% ของเงนิลงทนุ

ดชันอีา้งองิ ณ วนัพจิารณา > ดชันอีา้งองิ
ในวนัเปิดกองทนุ แต ่≤ 15%

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

= 40,000 บาท

ผลตอบแทนรวม = เงนิตน้ + ผลตอบแทน
จากออปช ัน่ 

= 1,000,000 บาท + 40,000บาท

= 1,040,000 บาท

ดชันอีา้งองิ ณ วนัไดว้นันงึ > ดชันอีา้งองิใน
วนัเปิดกองทนุ + 15%

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

= 40,000 บาท

ผลตอบแทนรวม = เงนิตน้ + ผลตอบแทน
จากออปช ัน่ 

= 1,000,000 บาท + 40,000บาท

= 1,040,000 บาท

• เงนิลงทนุ 1,000,000 บาท

ระดับอา้งองิ

วันพจิารณา

1000

900

ระดับอา้งองิ

วันพจิารณา

1080

1000

Knockout กอ่นวนัพจิารณา

1 2

ระดับอา้งองิ

วันพจิารณา

920
1000

3

ราคาสนิทรพัยอ์า้งองิปรบัขึน้หรอืลดลง
เกนิกรอบ -10%,+10% = knock out

ราคาสนิทรพัยอ์า้งองิปรบัตวัเพิม่ข ึน้
≤ +10%

ราคาสนิทรพัยอ์า้งองิปรบัตวัลดลง 
< -10%

1,100
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ความเสีย่งหลกัของกองทนุ SCBDSHARC1YF

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 24.63

Bond 2 24.63

Bond 3 24.63

Bond 4 24.61

รวม 98.5

ตวัอยา่ง

ดอกเบีย้
1.95%

ไมม่กีารผดิช าระหนี้ ผดิช าระหนี้

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 24.63

Bond 2 24.63

Bond 3 24.63

Bond 4 24.61

รวม 98.5

อาจจะไดด้อกเบีย้ 
นอ้ยกวา่ 1.95%

- เงนิตน้ทีล่ดลงของ
ตราสารทีผ่ดิช าระหนี้

Bond 4 ผดิช าระหนี้

เงนิลงทนุสว่นที ่1: ลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงนิฝาก

ความเสีย่งผดิช าระหนี ้(Default risk) 
ของผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก

ผลกระทบตอ่
การลงทนุ

• การลงทนุบางสว่นในสว่นปกป้อง
เงนิตน้จะสญูเสยีมลูคา่

• กองทนุอาจคนืเงนิตน้ใหผู้ล้งทุนได ้
ไมค่รบเต็มจ านวน

ความเสีย่ง

วนัเร ิม่ตน้ลงทนุ วนัครบก าหนด วนัเร ิม่ตน้ลงทนุ วนัครบก าหนด

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 25.12

Bond 2 25.12

Bond 3 25.12

Bond 4 25.09

รวม 100.45

ตราสาร สดัสว่น
การลงทนุ 
(%)

Bond 1 25.12

Bond 2 25.12

Bond 3 25.12

Bond 4 25.09

รวม 75.36
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ความเสีย่งหลกัของกองทนุ SCBDSHARC1YF

ตวัอยา่ง

เงนิลงทนุสว่นที ่2: ลงทนุในสญัญาออปชัน่ ทีอ่า้งองิกบัดัชนี SET 50 ทีม่ลีักษณะการจา่ยผลตอบแทน
แบบ double shark fin เป็นสว่นสรา้งผลตอบแทนสว่นเพิม่ใหก้บักองทนุ

ความเสีย่งทีร่าคาของสนิทรัพย์
อา้งองิ ปรับตัวขึน้หรอืลงเกนิกวา่

ระดับ Barrier

ผลกระทบตอ่
การลงทนุ

• หากราคาสนิทรัพยอ์า้งองิปรับตัว
ขึน้หรอืลงมากกวา่ Barrier: นัก
ลงทนุไดผ้ลตอบแทนชดเชยที ่
0.25% จงึจะไมไ่ดรั้บผลตอบแทน
ตามสนิทรัพยอ์า้งองิ

ความเสีย่ง

ผลตอบแทนจากสญัญาออปช ัน่

Double shark fin payoff

Knockout

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0.25%
ผลตอบแทน
ชดเชย

0% +10%-10%

Knockout



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1111 Complex Fund

จดุเดน่ SCBDSHARC1YF

• สามารถลดความเสีย่งการขาดทุนของเงนิตน้* ผ่านการ
เลอืกลงทุนในตราสารทีม่คีุณภาพ ทัง้ตราสารหนี้และเงนิฝาก
ของผูอ้อกตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือระดับ 
Investment grade ขึน้ไป พรอ้มโอกาสรับผลตอบแทนชดเชย
ใกลเ้คยีงอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 

* กองทนุยังคงมคีวามเสีย่งผดิช าระหนี ้(default risk) ทีเ่กดิขึน้จากการผดิช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร/เงนิฝาก ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิตน้คนืเต็มจ านวนได ้

• โอกาสสรา้งผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ ทีจ่า่ย
ผลตอบแทนอา้งองิกบัดชันี SET50 

• อายโุครงการเพยีง 1ปี ชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง
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Appendix

12
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ภาวะเศรษฐกจิไทย

Source: SCB EIC Outlook Q4/2022 (November 2022)

SCB EIC ปรับเพิม่ประมาณการ GDP ปี 2565 จาก 3.0% เป็น 3.2% ดว้ย
ปัจจัยหนุนจากการทอ่งเทีย่วและการบรโิภคภาคเอกชน แตป่รับลดประมาณ
การส าหรับปี 2566 จาก 3.7% เป็น 3.4% 
คาดการณ์จ านวนนักท่องเทีย่วตา่งชาตปีิ 2566 ราว 28 ลา้นคน เทยีบกับปี 
2565 ทีร่ะดบั 10 ลา้นคน
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ภาวะตลาดหุน้ไทย (SET50)

Accumulated net foreign buying/ selling from 4 Jan 2022 to 
12 Jan 2023; Source: SETSMART 

Source: Bloomberg as of 30 Dec 2022

การซือ้สทุธหิุน้ไทยจากตา่งชาต ิชว่ยหนนุตลาดหุน้ไทย Valuation อยูใ่กลเ้คยีงระดบัคา่เฉลีย่ยอ้นหลงั

• ตลาดหุน้ไทย ประเดมิตน้ปี 2566 ดว้ยทศิทางทีเ่ป็นบวก หนุนจากความชดัเจนในการเปิดประเทศของจนีทีเ่ร็ว
กว่าคาดการณ์ของตลาด ซึง่ไทยจะไดป้ระโยชน์ทัง้จากการสง่ออกสนิคา้ (ยอดส่งออกไปจนี คดิเป็นสัดส่วน
ประมาณ 12% ของยอดสง่ออกรวม) และภาคการทอ่งเทีย่ว (นักทอ่งเทีย่วจนี เขา้มาไทย เกอืบ 11 ลา้นคนในปี 
2562 กอ่นโควดิ)

• กระแสเงนิทนุตา่งชาต ิเป็นอกีปัจจัยทีช่ว่ยขบัเคลือ่นตลาดหุน้ไทย โดยตา่งชาต ิเริม่ตน้ปี 2566 ดว้ยการซือ้สทุธิ
ตอ่เนือ่งทกุวัน ตัง้แตว่ันที ่3-12 ม.ค. หลงัจากทัง้ปี 2565 ตา่งชาตซิือ้สทุธหิุน้ไทยมากถงึ 2 แสนลา้นบาท

• ปัจจัยเสีย่ง/ ปัจจัยตดิตาม (1) จ านวนนักทอ่งเทีย่วจนี ฟ้ืนตัวชา้กว่าทีต่ลาดคาดหวัง (2) การปรับพอรต์ขายท า
ก าไรของนักลงทนุตา่งชาตทิีน่่าจะไดก้ าไรจากทัง้ Capital gain (การปรับตัวขึน้ของราคาหุน้) และคา่เงนิ (จาก
การแข็งคา่ของเงนิบาท)
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การลงทนุในผลติภณัฑใ์นตลาดทนุทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นซึง่มปีจัจยัอา้งองิ มี

ความแตกตา่งจากการลงทนุในปจัจยัอา้งองิโดยตรง จงึอาจท าใหร้าคาของผลติภณัฑใ์น

ตลาดทนุดงักลา่วมคีวามผนัผวนแตกตา่งจากราคาของปจัจยัอา้งองิได ้(ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุ

รวมทีม่ปีจัจยัอา้งองิ (underlying asset) และก าหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนโดย

อา้งองิกบัปจัจยัอา้งองิดงักลา่ว)

การลงทนุหรอืใชบ้รกิารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวาม

ซบัซอ้น มคีวามแตกตา่งจากการลงทนุหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑใ์นตลาดทนุท ัว่ไป

ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกอ่น

ตดัสนิใจลงทนุ

ผูล้งทนุมคีวามจ าเป็นในการขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบธุรกจิกอ่นท าการลงทนุ

ค าเตอืน
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ขอ้สงวนสทิธิ ์(Disclaimer)

ขอ้มลูบางสว่นในเอกสารฉบบันีไ้ดอ้า้งองิจากแหลง่ทีม่าทีเ่ชือ่ถอืได ้แตม่ไิดห้มายความวา่ 
บรษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว  เนือ่งจากขอ้มลูอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัชว่งเวลาของขอ้มลูทีใ่ชอ้า้งองิ

ขอ้มลูและความเห็นทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้เป็นเพยีงความเห็นเบือ้งตน้ มใิชค่ าม ัน่
สญัญาหรอืการรบัประกนัผลตอบแทนแตอ่ยา่งใด และจดัท าขึน้วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ส้นใจ
ลงทนุไดร้บัทราบเกีย่วกบักองทนุนีเ้ทา่น ัน้

เอกสารฉบบันีเ้ป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั (SCBAM) บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการหา้มลอกเลยีนขอ้มลู
ในเอกสารฉบบันี ้หรอืหา้มแจกจา่ย หา้มส าเนา หรอืหา้มกระท าการอืน่ใดทีท่ าใหส้าระส าคญั
ของเอกสารฉบบันีเ้ปลีย่นไปจากเดมิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

เอกสารฉบบันีไ้มไ่ดผ้า่นการตรวจสอบหรอืรบัรองจากหนว่ยงานทางการใด ๆ ท ัง้ส ิน้ การ
ตดัสนิใจลงทนุใด ๆ จะตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ  หากมขีอ้สงสยัประการใด ๆ 
เกีย่วกบัเอกสารฉบบันีก้รณุาสอบถามจากเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัโดยตรง

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ และขอรบัหนงัสอืชีช้วน ทีธ่นาคารไทยพาณิชยท์กุสาขา

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


