
SCBST555A 
SCB Smart Trade 555 Fund A 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ

SCBST555B 
SCB Smart Trade 555 Fund B 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี

Complex Fund
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

นโยบายการลงทุน

นโยบายจ่ายเงิน
ปันผล

ระดับความเส่ียง

ความเส่ียงอัตรา
แลกเปลี่ยน

การขายหน่วย
ลงทุน

❖ ลงทุนในตราสารแห่งทนุ และ/หรือตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสาร กึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทนุ เป็นต้น 

❖ พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแตร่้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สิน ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

❖ อาจลงทุนในต่างประเทศไมเ่กินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน

ไม่จ่ายเงินปันผล

ระดับ 5 – กองทุนรวมผสม

กองทุนจะลงทนุหรือมีไวใ้นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพยห์รือสินทรัพยใ์นสกุลเงินต่างประเทศทีก่องทนุถืออยู่เทยีบกบั
สกุลเงินบาท ตามดุลพินิจของผู้จดัการกองทนุ

เวลาขายหน่วยลงทนุ ทุกวันท าการขายหน่วยลงทนุ เริ่มตั้งแต่เปิดท าการ – 15.30 น. 
(สั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00น.)

ระยะเวลารับเงินค่าขาย สับเปลี่ยน: T+2 / ขายคืน T+3

มูลค่าขั้นต่ าซื้อครั้งแรก 10,000 บาท    มูลค่าขั้นต่ าซื้อครั้งถัดไป ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ าในการขาย 1,000 บาท

ข้อมูลส าคัญกองทุน SCBST555A และ SCBST555B Complex Fund
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❖ เป็น Trigger Fund ที่มีโอกาสรับผลตอบแทน 2 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 5% และมีการป้องกันความเสี่ยงเมื่อตลาดขาลง 
โดยจะ Stop Loss ที่ -5% (จากมูลค่าพาร)์ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

❖ พิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นรายตัว โดยดูจากลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจ และความสามารถในการท าก าไร เป็นหลัก

❖ ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ตค่อนข้างรวดเร็วตามสถานการณ์
การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

จุดเด่นของกองทุน SCBST555A และ SCBST555B Complex Fund
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลให้กองทุน

มีความซับซ้อน

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากราคาหลักทรัพยทีอ่้างอิงอยูม่ีราคา
เคลื่อนไหวในทศิทางตรงกันขา้มกับที่คาดการณ์
ไว้โดยอาจจะเกิดจาก อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัย
ทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีการใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้จัดการกองทุนในการป้องกนัความเสี่ยง

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

ความเส่ียงของกองทุน SCBST555A และ SCBST555B Complex Fund

เนื่องจากกองทนุหลักมีการลงทนุบางส่วน
โดยใช้กลยุทธ ์long/short market neutral 
ซ่ึงถือเป็นการลงทุนทีม่ีกลยทุธแ์บบซับซ้อน 
ดังนั้น ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
ทั้งหมด และ/หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็ม
จ านวน และ/หรือผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามที่คาดไว ้อันเกิดจากสาเหตุ เช่น มูลค่า
ของสินทรัพย์ทีล่งทุนเคลื่อนไหวไปในทศิ
ทางตรงข้ามกับทีค่าดการณ์ เป็นต้น

กองทุนนี้จึงเหมาะกบัผู้ลงทนุทีเ่ขา้ใจกลยุทธ์
ดังกล่าว และมีฐานะการเงนิทีส่ามารถรับ
ความเสี่ยงได้
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ตัวอย่างโอกาสการขาดทุนจากการลงทุนในกลยุทธ์
Long / Short Market Neutral 

ขาย XYZ futures

100%

20%

วันท่ี t = 0

50%

30%หุ้น A 

หุ้น B  

หุ้น C 

- 3%

- 8%

+2%

+10%

วันท่ี t = T

หุ้น A 

หุ้น B 

หุ้น C 

ดัชนี XYZ

ผลตอบแทน
โดยรวม ของ
พอร์ตการลงทุน

=

ผลตอบแทน หุ้น A : 30% * (-3%)  = -0.9%
หุ้น B : 50% * (-8%)  = -4.0%
หุ้น C : 20% * (+2%) = +0.4% 
XYZ futures : 100% * (-10%) 

= -10% 

ค่าเบต้าของพอร์ตการลงทุน ประมาณ 0

น้ าหนักการลงทุน
ดัชนี XYZ ปรับตัวขึ้นแต่ราคาหุ้น A และ B 
ปรับตัวลง (ไม่เคล่ือนไหวตามทิศทางตลาด)

-14.5%

Complex Fund
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ค่าธรรมเนียมหลักของกองทนุ SCBST555A และ SCBST555B

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.14 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 2.14 ต่อป)ี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.107 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.02675 ต่อป)ี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)) 

ค่าธรรมเนียมซื้อ ไม่มี

ค่าธรรมเนียมรับขายคืน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

•สับเปลี่ยนเข้า
•สับเปลี่ยนออก

ไม่มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการสั่งซื้อขาย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

Complex Fund
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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
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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


