
SCBGEAR
SCB Global Equity Absolute Return Fund 

กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล อคิวติี ้แอพโซลทู รเีทริน์

Complex Fund
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ขอ้มลูส ำคญักองทนุ SCBGEAR

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนของกองทนุ

นโยบำย
จำ่ยเงนิปนัผล

ระดบัควำมเสีย่ง

ควำมเสีย่งอตัรำ
แลกเปลีย่น

กำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ

❖ ชนดิสะสมมลูคา่ SCBGEARA ไมจ่า่ย
❖ ชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ SCBGEARR ไมจ่า่ย
❖ ชนดิจา่ยเงนิปันผล SCBGEARD ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้
❖ ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล SCBGEARP ไมจ่า่ย

ระดับ 6 – กองทนุหุน้

กองทุนจะลงทุนหรือมีไวใ้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในสกลุเงนิตา่งประเทศทีก่องทนุถอือยูเ่ทยีบกบัสกลุเงนิบาท ตามดลุพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ

เวลำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ  ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เริม่ตัง้แตเ่ปิดท าการ –15.30 น. ผา่นทาง Citibank Thailand 
เทา่นัน้

ระยะเวลำรบัเงนิคำ่ขำยคนื สบัเปลีย่น: T+2 / ขายคนื: T+3

มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ซือ้คร ัง้แรกและคร ัง้ถดัไป 1,000 บาท

มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ในกำรขำย 1,000 บาท

Complex Fund

นโยบำยกำรลงทนุ

กองทนุมนีโยบายเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว ไดแ้ก ่Merian Global Equity 
Absolute Return Fund ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ

Master fund – Merian Global Equity Absolute Return Fund 
•เป็นกองทนุบรหิารเชงิรกุ (Active management)
•บรหิารโดย Merian Global Investors
•จดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายของประเทศไอรแ์ลนด ์และอยูภ่ายใต ้UCITS 
•มนีโยบายลงทนุดว้ยกลยทุธ ์Market Neutral Strategy โดยมุง่สรา้งผลตอบแทนของพอรต์การลงทนุทีเ่ป็นบวกโดยไม่
ขึน้กบัภาวะตลาด (Absolute Return)
•อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เพือ่การ leverage ไมเ่กนิ 250% ของ NAV 
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ขอ้มลูส ำคญักองทนุ SCBGEAR

จดุเดน่ของกองทนุ SCBGEAR

• ปัจจบุนัเนน้ลงทนุในกองทนุ Merian Global Equity 

Absolute Return ซึง่บรหิารโดยใชก้ลยทุธ ์Market 

Neutral ในตราสารทนุ ทัง้แบบ Long และ Short เพือ่

ก าจัดความเสีย่งของตลาด

• เป็นทางเลอืกทีด่สี าหรับการกระจายความเสีย่งใหพ้อรต์
การลงทนุ เนือ่งจากมคีวามสมัพันธต์ า่ (Correlation) กบั

ตลาดตราสารทนุทัว่โลก

Complex Fund

ขอ้มลูของกองทนุหลกั
Merian Global Equity Absolute Return Fund 

นโยบำยกำรลงทนุ

• กองทนุหลักมกีารลงทนุโดยใชก้ลยทุธ ์long/short 
market neutral โดยมวีตัถปุระสงคท์ีมุ่ง่สรา้ง
ผลตอบแทนทีเ่ป็นบวก (Absolute Return) ในทกุรอบ
ระยะเวลาการลงทนุ 12 เดอืน (rolling 12 month 
periods) เนน้ลงทนุในหุน้ทัว่โลก ทีจ่ดทะเบยีนหรอืซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นทีย่อมรับ (recognized 
exchanges) โดยไมก่ระจกุตวัอยูใ่นภมูภิาคใดภมูภิาค
หนึง่ หรอืหมวดอตุสาหกรรมใดหมวดอตุสาหกรรมหนึง่
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Complex Fund

• ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้

ความเสีย่งจากราคาหลักทรัพยท์ีอ่า้งองิอยูม่รีาคา
เคลือ่นไหวในทศิทางตรงกันขา้มกับทีค่าดการณ์ไวโ้ดย
อาจจะเกดิจาก อตัราดอกเบีย้   หรอืปัจจัยทางเศรษฐกจิ
อืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งได ้

• ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิ

ความเสีย่งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ เนือ่งจากมกีารใชด้ลุยพนิจิของผูจั้ดการ
กองทนุในการป้องกันความเสีย่ง

• ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร

ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตราสาร   ทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืงของประเทศ

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ง่ผลให้
กองทนุมคีวำมซบัซอ้น

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั

ควำมเสีย่งของกองทนุ SCBGEAR

เนือ่งจากกองทนุหลักมกีารลงทนุโดยใชก้ลยทุธ ์
long/short market neutral ซึง่ถอืเป็นการลงทนุทีม่ี
กลยทุธแ์บบซบัซอ้น ดงันัน้ ผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
สญูเสยีเงนิตน้ทัง้หมด และ/หรอืไดรั้บเงนิตน้คนืไมเ่ต็ม
จ านวน และ/หรอืผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไว ้
อนัเกดิจากสาเหต ุเชน่ มลูคา่ของสนิทรัพยท์ีล่งทนุ
เคลือ่นไหวไปในทศิทางตรงขา้มกบัทีค่าดการณ์ เป็น
ตน้ 

กองทนุนีจ้งึเหมาะกบัผูล้งทนุทีเ่ขา้ใจกลยทุธด์งักลา่ว 
และมฐีานะการเงนิทีส่ามารถรับความเสีย่งได ้
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ตวัอยำ่งโอกำสกำรขำดทนุจำกกำรลงทนุในกลยทุธ์
Long / Short Market Neutral 

ขำย XYZ futures

100%

20%

วนัที่ t = 0

50%

30%หุน้ A

หุน้ B

หุน้ C

- 3%

- 8%

+2%

+10%

วนัที ่t = T

หุน้ A

หุน้ B 

หุน้ C

ดชัน ีXYZ

ผลตอบแทน
โดยรวม ของ
พอรต์กำรลงทนุ

=

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

= -10% 

คำ่เบตำ้ของพอรต์กำรลงทนุ ประมำณ 0

น ำ้หนกักำรลงทนุ
ดชัน ีXYZ ปรบัตวัข ึน้แตร่ำคำหุน้ A และ B 
ปรบัตวัลง (ไมเ่คลือ่นไหวตำมทศิทำงตลำด)

-14.5%

Complex Fund
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คำ่ธรรมเนยีมหลกัของกองทนุ SCBGEAR

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม
ตำมทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน 

(รอ้ยละของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ (รวม VAT)) 

คำ่ธรรมเนยีมกำรจดักำรรำยปี
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68

(ปจัจบุนัเก็บจรงิรอ้ยละ 1.605 ตอ่ปี)

คำ่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11

คำ่ธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหนว่ยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11

คำ่ธรรมเนยีมอืน่ ตำมทีจ่ำ่ยจรงิ (ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68)

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกผูถ้อืหนว่ย
ตำมทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน

(รอ้ยละของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (รวม VAT)) 

คำ่ธรรมเนยีมกำรขำยหนว่ยลงทนุ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 

(ปจัจบุนัเก็บจรงิรอ้ยละ 1.605)

คำ่ธรรมเนยีมรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 (ปจัจบุนัยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ)

คำ่ธรรมเนยีมสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ

•สบัเปลีย่นเขำ้
•สบัเปลีย่นออก

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 (ปจัจบุนัเก็บจรงิรอ้ยละ 1.605)

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 (ปจัจบุนัยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัย ์เม ือ่มกีำรส ัง่ซือ้ขำย
หรอืสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (เก็บเขำ้กองทนุ) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 (ปจัจบุนัยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ)

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนของกองทนุ

Complex Fund
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ขอ้สงวนสทิธิ ์(Disclaimer)

ขอ้มลูบำงสว่นในเอกสำรฉบบันีไ้ดอ้ำ้งองิจำกแหลง่ทีม่ำทีเ่ชือ่ถอืได ้แตม่ไิดห้มำยควำมวำ่ 
บรษิทัไดร้บัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูดงักลำ่ว  เนือ่งจำกขอ้มลูอำจมกีำร
เปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัชว่งเวลำของขอ้มลูทีใ่ชอ้ำ้งองิ

ขอ้มลูและควำมเห็นทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบันี ้เป็นเพยีงควำมเห็นเบือ้งตน้ มใิชค่ ำม ัน่
สญัญำหรอืกำรรบัประกนัผลตอบแทนแตอ่ยำ่งใด และจดัท ำขึน้วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ส้นใจ
ลงทนุไดร้บัทรำบเกีย่วกบักองทนุนีเ้ทำ่น ัน้

เอกสำรฉบบันีเ้ป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั (SCBAM) บรษิทัสงวนสทิธิใ์นกำรหำ้มลอกเลยีนขอ้มลู
ในเอกสำรฉบบันี ้หรอืหำ้มแจกจำ่ย หำ้มส ำเนำ หรอืหำ้มกระท ำกำรอืน่ใดทีท่ ำใหส้ำระส ำคญั
ของเอกสำรฉบบันีเ้ปลีย่นไปจำกเดมิโดยไมไ่ดร้บัอนญุำต

เอกสำรฉบบันีไ้มไ่ดผ้ำ่นกำรตรวจสอบหรอืรบัรองจำกหนว่ยงำนทำงกำรใด ๆ ท ัง้ส ิน้ กำร
ตดัสนิใจลงทนุใด ๆ จะตอ้งท ำดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ  หำกมขีอ้สงสยัประกำรใด ๆ 
เกีย่วกบัเอกสำรฉบบันีก้รณุำสอบถำมจำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัโดยตรง

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ และขอรบัหนงัสอืชีช้วน ทีธ่นำคำรไทยพำณิชยท์กุสำขำ

หรอื บลจ.ไทยพำณิชย ์โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com
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กำรลงทนุในผลติภณัฑใ์นตลำดทนุทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืมคีวำมซบัซอ้นซึง่มปีจัจยัอำ้งองิ มี

ควำมแตกตำ่งจำกกำรลงทนุในปจัจยัอำ้งองิโดยตรง จงึอำจท ำใหร้ำคำของผลติภณัฑใ์น

ตลำดทนุดงักลำ่วมคีวำมผนัผวนแตกตำ่งจำกรำคำของปจัจยัอำ้งองิได ้(ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุ

รวมทีม่ปีจัจยัอำ้งองิ (underlying asset) และก ำหนดเงือ่นไขกำรจำ่ยผลตอบแทนโดย

อำ้งองิกบัปจัจยัอำ้งองิดงักลำ่ว)

กำรลงทนุหรอืใชบ้รกิำรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลำดทนุทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอืมคีวำม

ซบัซอ้น มคีวำมแตกตำ่งจำกกำรลงทนุหรอืใชบ้รกิำรผลติภณัฑใ์นตลำดทนุท ัว่ไป

ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ เง ือ่นไขผลตอบแทนและควำมเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกอ่น

ตดัสนิใจลงทนุ

ผูล้งทนุมคีวำมจ ำเป็นในกำรขอค ำแนะน ำเพิม่เตมิจำกผูป้ระกอบธุรกจิกอ่นท ำกำรลงทนุ

ค ำเตอืน


