
เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 1 
ยอดกำรลงทุนสะสม 20 ล้ำนบำท 

 
 
 
 

 บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier หรอื 
เทยีบเทา่ มลูคา่ 10,000 บาท หรอื 

 เครือ่งท ากาแฟ Nespresso มลูคา่ 10,000 บาท หรอืเทยีบเทา่ หรอื 
 บตัรก านลัเตมิน ้ามนั Shell Card หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 10,000 บาท 

1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 
ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑ์
ทีม่คีวามเสีย่งสงูและมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 

หมำยเหต ุ

*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง เท่านัน้ 



ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่ ี
ความเสีย่งสงูและมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 

หมำยเหต ุ
*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง เท่านัน้ 

เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 2 
ยอดกำรลงทุนสะสม 50 ล้ำนบำท 

 บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier หรอื 
เทยีบเทา่ มลูคา่ 30,000 บาท หรอื 

 iPhone 11 หรอืเทยีบเทา่ หรอื 
 บตัรก านลัเตมิน ้ามนั Shell Card หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 30,000 บาท 

1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 



เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 3  
ยอดกำรลงทุนสะสม 100 ล้ำนบำท 

 บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier หรอื 
เทยีบเทา่ มลูคา่ 70,000 บาท หรอื 

 กระเป๋าเดนิทาง Rimowa หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 70,000 บาท 

1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 
ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่ ี
ความเสีย่งสงูและมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 

หมำยเหต ุ

*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง เท่านัน้ 



ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งสงู
และมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 

หมำยเหต ุ
*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง เท่านัน้ 
*Trust Golf ศนูยฝึ์กซอ้ม และพฒันาศกัยภาพการตกีอลฟ์ในร่มแหง่ใหมล่่าสดุในกรุงเทพมหานคร ทีม่เีทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัทีส่ดุในเอเชยีพรอ้มระบบแสดงผลเสน้ทางการพตัต ์(Putt view) เสมอืนจรงิ, กรนีจ าลอง (virtual green) 
เสมอืนจรงิ และหุ่นยนตส์อนวงสวงิระดบัโลก (RoboGolf Pro) 

 

1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 

เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 4  
ยอดกำรลงทุนสะสม 200 ล้ำนบำท 
• บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier  หรอื

เทยีบเทา่ และ iPhone 11 Pro Max หรอื Samsung Galaxy 
Note10+ หรอืเทยีบเทา่ รวมมลูคา่ 150,000 บาท หรอื 

• Elite Member @Trust Golf* 1 ปี หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 200,000 บาท 



ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่ง
สงูและมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 
หมำยเหต ุ

*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอย่างใดอยา่งหนึ่ง เท่านัน้ 
*Trust Golf ศนูยฝึ์กซอ้ม และพฒันาศกัยภาพการตกีอลฟ์ในร่มแหง่ใหมล่่าสดุในกรุงเทพมหานคร ทีม่ี
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีส่ดุในเอเชยีพรอ้มระบบแสดงผลเสน้ทางการพตัต ์(Putt view) เสมอืนจรงิ, กรนีจ าลอง 
(virtual green) เสมอืนจรงิ และหุ่นยนตส์อนวงสวงิระดบัโลก (RoboGolf Pro) 

 

1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 

เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 5  
ยอดกำรลงทุนสะสม 300 ล้ำนบำท 

 
 
 
 

• บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier หรอื 
เทยีบเทา่ และ iPhone 11 Pro Max หรอื Samsung Galaxy 
Note10+ หรอืเทยีบเทา่ รวมมลูคา่ 250,000 บาท หรอื 

• Exclusive Member & 2 Youth Members @Trust Golf* 1 ปี หรอื
เทยีบเทา่ มลูคา่ 300,000 บาท 



เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 1  
ยอดกำรลงทนุสะสมรว่มกนั 40 ล้ำนบำท 
 
 
 
 

• บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier หรอืเทยีบเทา่     
มลูคา่ 15,000 บาท หรอื 

• Full Swing Simulator Lesson @Trust Golf หรอืเทยีบเทา่                     
มลูคา่ 15,000 บาท 

1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 
ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งสงู
และมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 

หมำยเหต ุ

*โปรดอ่านรายละเอยีดโครงการ ขอ้ 5 
*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ 
*Trust Golf ศนูยฝึ์กซอ้ม และพฒันาศกัยภาพการตกีอลฟ์ในร่มแห่งใหมล่า่สุดในกรุงเทพมหานคร ทีม่เีทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัทีสุ่ดในเอเชยีพรอ้มระบบแสดงผลเสน้ทางการพตัต์ (Putt view) เสมอืนจรงิ, กรนีจ าลอง (virtual green) 
เสมอืนจรงิ และหุ่นยนต์สอนวงสวงิระดบัโลก (RoboGolf Pro) 

 



1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 
ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งสงู
และมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 
หมำยเหตุ 

*โปรดอ่านรายละเอยีดโครงการ ขอ้ 5 
*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เทา่นัน้ 
*Trust Golf ศูนยฝึ์กซอ้ม และพฒันาศกัยภาพการตกีอลฟ์ในรม่แหง่ใหมล่า่สุดในกรงุเทพมหานคร ทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีสุ่ดในเอเชยีพรอ้มระบบ
แสดงผลเสน้ทางการพตัต ์(Putt view) เสมอืนจรงิ, กรนีจ าลอง (virtual green) เสมอืนจรงิ และหุน่ยนตส์อนวงสวงิระดบัโลก (RoboGolf Pro) 
*Golf Green Fee @Riverdale Golf Club – รวมคา่บรกิารรถกอลฟ์ และแคดดี ้ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่ 
**Cascade Club เฮลธค์ลบั ระดบัพรเีมีย่มใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมคีอนเซป็ทีผ่สมผสานการดแูลสุขภาพ ความงาม 
และไลฟ์สไตลเ์ขา้ดว้ยกนั ทัง้ฟิตเนส สปา และรา้นอาหาร 

 
 

เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 2  
ยอดกำรลงทนุสะสมรว่มกนั 50 ล้ำนบำท 

• บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 25,000 บาท หรอื 
• RoboGolf Pro @Trust Golf* หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 25,000 บาท หรอื 
• Golf Green Fee @Riverdale Golf Club* จ านวน 6 ใบ หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 25,000 บาท หรอื 
• Cascade Club Membership** ทา่นละ 1 เดอืน และบตัรก านลัสปา หรอืเทยีบเทา่                  

รวมมลูคา่ 25,000 บาท 



1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 
ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทนุรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งสูง
และมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 

หมำยเหตุ 

*โปรดอ่านรายละเอยีดโครงการ ขอ้ 5 
*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เทา่นัน้ 
*Trust Golf ศูนยฝึ์กซอ้ม และพฒันาศกัยภาพการตกีอลฟ์ในรม่แหง่ใหมล่า่สุดในกรงุเทพมหานคร ทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีสุ่ดในเอเชยีพรอ้มระบบ
แสดงผลเสน้ทางการพตัต ์(Putt view) เสมอืนจรงิ, กรนีจ าลอง (virtual green) เสมอืนจรงิ และหุน่ยนตส์อนวงสวงิระดบัโลก (RoboGolf Pro) 
*Golf Green Fee @Royal Gem Salaya Golf Resort – รวมคา่บรกิารรถกอลฟ์ และแคดดี ้ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่ 
**Cascade Club เฮลธค์ลบั ระดบัพรเีมีย่มใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมคีอนเซป็ทีผ่สมผสานการดแูลสุขภาพ ความงาม                          
และไลฟ์สไตลเ์ขา้ดว้ยกนั ทัง้ฟิตเนส สปา และรา้นอาหาร 

 
 

เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 3  
ยอดกำรลงทนุสะสมร่วมกนั 100 ล้ำนบำท 
• บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier หรอืเทยีบเทา่  มลูคา่ 50,000 บาท หรอื 
• RoboGolf Pro @Trust Golf* หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 50,000 บาท หรอื 
• Golf Green Fee Club @Royal Gem Salaya Golf Resort* จ านวน 18 ใบ หรอืเทยีบเทา่          

มลูคา่รวม 50,000 บาท หรอื 
• Cascade Club Membership** ทา่นละ 2 เดอืน + บตัรก านลัสปา หรอืเทยีบเทา่                     

รวมมลูคา่ 50,000 บาท 



1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 
ELN - Equity Linked Note หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง เสนอขายต่อผูล้งทนุรายใหญ่ เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งสูง
และมคีวามซบัซอ้น โดยผลตอบแทนอา้งองิราคาหลกัทรพัยใ์น SET50 
หมำยเหต ุ
*โปรดอ่านรายละเอยีดโครงการ ขอ้ 5 
*ลกูคา้สามารถเลอืกสทิธปิระโยชน์ไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เทา่นัน้ 
*Trust Golf ศูนยฝึ์กซอ้ม และพฒันาศกัยภาพการตกีอลฟ์ในรม่แหง่ใหมล่า่สุดในกรงุเทพมหานคร ทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีสุ่ดในเอเชยีพรอ้มระบบ
แสดงผลเสน้ทางการพตัต ์(Putt view) เสมอืนจรงิ, กรนีจ าลอง (virtual green) เสมอืนจรงิ และหุน่ยนตส์อนวงสวงิระดบัโลก (RoboGolf Pro) 
*Golf Green Fee @Nikanti Golf Club – รวมคา่บรกิารรถกอลฟ์, แคดดี,้ อาหารและเครือ่งดืม่ 
**Cascade Club เฮลธค์ลบั ระดบัพรเีมีย่มใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมคีอนเซป็ทีผ่สมผสานการดแูลสุขภาพ ความงาม  
และไลฟ์สไตลเ์ขา้ดว้ยกนั ทัง้ฟิตเนส สปา และรา้นอาหาร 

 
 

เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณ 
ส ำหรบัขัน้ (Tier) 4 
ยอดกำรลงทนุสะสมร่วมกนั 150 ล้ำนบำท 
• บตัรก านลั Central หรอื Siam Paragon หรอื Emquartier  หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 75,000 บาท หรอื 
• RoboGolf Pro @Trust Golf* หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 75,000 บาท หรอื 
• Golf Green Fee @Nikanti Golf Club* จ านวน 14 ใบ หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่รวม 75,000 บาท หรอื 
• Cascade Club Membership** ทา่นละ 3 เดอืน + บตัรก านลัสปา + 1 Personal Trainer Session 
หรอืเทยีบเทา่ รวมมลูคา่ 75,000 บาท หรอื 

• หอ้งพกั East Borneo Suite 2 หอ้ง หอ้งละ 2 คนื @โรงแรม 137 Pillars House                  
จงัหวดัเชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทา่ มลูคา่ 75,000 บาท 



1. รายการส่งเสรมิการขายนี้ ส าหรบัลูกคา้ทีล่งทนุในหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งสงู และมคีวามซบัซอ้น (Equity Linked Note) 
ระหว่างวนัที ่1 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2562 โดยลงทนุขัน้ต ่า 1 ลา้นบาท และลูกคา้สามารถสะสมยอดการลงทนุเพื่อแลกรบัของสมนาคณุ หรอืสทิธิ
ประโยชน์ ตามที ่บจ. หลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) (บรษิทัฯ) ก าหนด 

2. ภายใตร้ายการสง่เสรมิการขายนี้ มลูค่าการลงทนุทกุๆ 4 ลา้นบาท ในผลติภณัฑ ์BULL-P 1 M หรอื KIKO 3M หรอื SMILE 3M จะค านวณเป็นยอด
สะสมการลงทนุจ านวน 1 ลา้นบาท (เศษของ 1 ลา้น ปดัทิง้) ส่วนมลูค่าการลงทนุในผลติภณัฑอ์ื่นๆ จะค านวณยอดสะสมการลงทนุตามมลูคา่การลงทนุ
จรงิของลูกคา้ ทัง้นี้ ส าหรบัผูล้งทนุรายกลุม่ บรษิทัฯ จะน ามลูค่าการลงทนุของลูกคา้ทัง้ 4 ทา่นมารวมกนักอ่น แลว้จงึค านวณเป็นยอดสะสมการลงทนุของ
กลุ่มนัน้ๆ  

3. ส าหรบัลูกคา้ประเภทผูล้งทนุรายใหญ่ (High Net Worth) เทา่นัน้ 
4. ลูกคา้ 1 ทา่น สามารถเขา้รว่มโครงการส าหรบัผูล้งทนุรายบุคคล หรอืโครงการส าหรบัผูล้งทนุรายกลุม่ (4 ทา่น) เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
5. ลูกคา้แต่ละทา่นทีเ่ขา้รว่มโครงการแบบผูล้งทนุรายกลุม่ ไมจ่ าเป็นตอ้งมยีอดการลงทนุสะสมเทา่กนัทกุทา่นใน 1 กลุ่ม ทัง้นี้ ลูกคา้แตล่ะกลุ่มสามารถเลอืก

รบัสทิธปิระโยชน์ หรอืของสมนาคุณไดเ้พยีง 1 ประเภท จาก Tier ทีเ่ลอืก และสามารถเลอืกไดเ้พยีง 1 Tier เทา่นัน้ 
6. กรณีลูกคา้ปจัจบุนั 4 ทา่น ตอ้งการเขา้รว่มโครงการแบบผูล้งทนุรายกลุม่ โปรดแจง้ความประสงคด์งักล่าวภายในวนัที ่31 ตุลาคม 2562 กรณีลูกคา้

ปจัจบุนัรวมกลุ่มกบัลกูคา้ใหม ่หรอื ลูกคา้ใหมท่ัง้ 4 ทา่น ตอ้งการเขา้รว่มโครงการแบบผูล้งทนุรายกลุม่ สามารถแจง้ความประสงคด์งักล่าวไดถ้งึ       
วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562  (ภายในเวลาท าการของบรษิทัฯ)  

7. สทิธปิระโยชน์ Exclusive และ Elite & Youth Member @Trust Golf 1 ปี ไมร่วมค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
8. สทิธปิระโยชน์ Membership @Cascade Club เริม่ใชง้านไดท้กุวนัที ่1 หรอื 16 ของทกุเดอืน 
9. สทิธปิระโยชน์ Golf Green Fee @Riverdale Golf Club – รวมค่าบรกิารรถกอลฟ์และแคดดี ้แต่ไมร่วมคา่อาหารและเครื่องดื่ม 
10. สทิธปิระโยชน์ Golf Green Fee @Nikanti Golf Club – รวมค่าบรกิารรถกอลฟ์, แคดดี,้ อาหาร และเครื่องดื่ม 
11. สทิธปิระโยชน์ Golf Green Fee @Royal Gem Salaya Golf Resort – สามารถใชบ้รกิารไดท้ีส่าขาศาลายา จงัหวดันครปฐมเทา่นัน้ ค่าบรกิารรวมรถ

กอลฟ์และแคดดี ้แต่ไมร่วมคา่อาหารและเครื่องดื่ม 
12. ของสมนาคุณ หอ้งพกั East Borneo @โรงแรม 137 Pillars House จงัหวดัเชยีงใหม ่บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจา่ยค่าหอ้งพกัไมเ่กนิมลูคา่ตามทีร่ะบุ

ไว ้(รวมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้) 
13. ส าหรบัผูล้งทนุรายกลุ่ม ในกรณทีีลู่กคา้มยีอดการลงทนุสะสมขัน้ต ่า 100 ลา้นบาท ลูกคา้สามารถเลอืกรบัของสมนาคณุ หรอืสทิธปิระโยชน์ ขัน้ที ่1 

จ านวน 5 สทิธิ ์หรอื ข ัน้ที ่2 จ านวน 2 สทิธิ ์ได ้ 
14. รายการส่งเสรมิการขายนี้ ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสด และไมส่ามารถโอนใหผู้อ้ ื่นได้ 
15. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข กตกิา วธิกีาร ของสมนาคุณ หรอืสทิธปิระโยชน์ตามความเหมาะสม และวนัสิน้สุดโครงการก่อนก าหนด 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และถอืค าตดัสนิของบรษิทัฯ เป็นทีส่ิน้สุด ไมส่ามารถโตแ้ยง้ได้ 
16. บรษิทัฯ จะด าเนินการ จดัส่งของสมนาคุณ หรอืสทิธปิระโยชน์ ตามทีลู่กคา้เลอืกภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้สดุโครงการ 
17. ลูกคา้ตอ้งน ามลูคา่ของสมนาคุณ หรอืสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั ไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดต้ามกฎหมาย ส าหรบัลูกคา้ทีล่งทนุผา่นธนาคาร            

ซไีอเอม็บ ีไทย ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่CIMB Thai Care Center 02-626-7777 หรอื 02-638-8277 และส าหรบัลูกคา้ทีล่งทนุผา่น            
บจ.หลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่02-209-8772 
 

ค ำเตือน 
การลงทนุในหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงนี้เป็นธุรกรรมทีไ่ม่ใช่ “เงนิฝาก” และธุรกรรมการลงทุนในหุน้กู้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝงดงักล่าว จะไม่ได้รบัการคุ้มครองจากสถาบนั
คุม้ครองเงนิฝาก ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พ.ศ. 2551 
 

หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงเป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งสูงและมคีวามซบัซอ้น อกีทัง้มคีวามแตกต่างจากการลงทุนหรอืใชบ้รกิารหุน้กู้หรือผลติภณัฑใ์นตลาดทุนอื่น
ทัว่ไป เน่ืองจากเงื่อนไขผลตอบแทนหรอืมลูค่าของหุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝงจะขึน้อยู่กบัราคาของหลกัทรพัย์อา้งองิหรอืปจัจยัอื่น ซึ่งมคีวามไม่แน่นอนและมคีวาม
แตกต่างจากการลงทนุในปจัจยัอา้งองิโดยตรง รวมทัง้ผูถ้อืหุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝงมคีวามเสีย่งทีอ่าจไดร้บัช าระคนืเงนิตน้เป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิ  
ผูล้งทนุจงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลขาดทนุจากการทีม่ลูค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงต ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้กูท้ี่มอีนุพนัธแ์ฝง  
หรอืต ่ากว่ามลูค่าทีผู่ล้งทนุไดช้ าระไปเพื่อการซือ้หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง หรอือาจส่งผลท าใหผู้ล้งทนุสูญเสยีเงนิตน้ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน  
หรอืไมไ่ดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุตามทีค่าดหมาย หรอืคาดหวงัไว ้หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงไมม่กีารซือ้ขายในตลาดรอง 
จงึอาจไมม่สีภาพคล่องหากผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง ขอไถ่ถอนหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงก่อนครบก าหนด ผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงมคีวามเสีย่ง 
ทีอ่าจไดร้บัช าระคนืเงนิตน้ไมเ่ตม็จ านวน  ดงันัน้ ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งใชว้จิารณญาณในการพจิารณารายละเอยีด 
เกีย่วกบัผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง ลกัษณะ เงื่อนไข การจา่ยผลตอบแทน และความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งของหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 
จากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธ ิและหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงและผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง และหนงัสอืชีช้วนรวมถงึสอบถาม  
และขอรบัค าแนะน าเพิม่เตมิจากผูแ้นะน าการลงทนุจนเขา้ใจเป็นอย่างดแีละยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

รายละเอยีดโครงการส าหรบัลกูคา้ทีล่งทนุหุน้กูท้ีม่อีนพุนัธแ์ฝง  (Equity Linked Note) 


