
SCBGMT
SCB Global Multi Strategies 

for Accredited Investors 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลมัลติสตราทิจีส์          
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

Complex Fund
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ข้อมูลส ำคัญกองทุน SCBGMT

ดูรายละเอียดเพิม่เตมิจากหนังสือชีช้วนของกองทุน

นโยบำยจ่ำยเงิน
ปันผล

ระดับควำมเส่ียง

ควำมเส่ียงอัตรำ
แลกเปลี่ยน

กำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน

❖ ชนิดสะสมมูลค่า SCBGMTA ไม่จ่าย
❖ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ SCBGMTR ไม่จ่าย
❖ ชนิดจ่ายเงินปันผล SCBGMTD ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ระดับ 5 – กองทุนรวมผสม

กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน ซื้อขายได้ทุกเดือน ส่งค าสั่งซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 12 วันท าการ 

เริ่มตั้งแต่เปิดท าการ -15.30 น. (สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เริ่มให้บริการ – 16.00)

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน สับเปลี่ยน: T+4 / ขายคืน: T+5

การค านวณ NAV ค านวณ: T+2 / ประกาศ: T+3

มูลค่าขั้นต่ าซื้อครั้งแรก 550,000 บาท       มูลค่าขั้นต่ าซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ าในการขาย 1,000 บาท

Complex Fund

นโยบำยกำรลงทุน

❖ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสาร และ/หรือตราสารหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF)

❖ พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทนุและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

❖ ในส่วนการลงทุนต่างประเทศ อาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสม
ส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

❖ กองทนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหน้ีที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
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ข้อมูลส ำคัญกองทุน SCBGMT

จุดเด่นของกองทุน SCBGMT

• ปัจจุบันเน้นลงทุนในกองทุน AQR Systematic 

Total Return ซ่ึงบริหารโดยการรวม 3 กลยุทธท์ี่
ได้รับความนิยมมากทีสุ่ดของ AQR เข้าด้วยกัน
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่าง
เสถียรภาพ พร้อมเสริมให้มีการกระจายความเสี่ยง
การลงทุนที่ดียิง่ขึน้ จากการที่แตล่ะกลยุทธ์มี
ความสัมพันธ ์(Correlation) กันค่อนข้างต่ า

• กองทุน AQR Systematic Total Return เน้น
ลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทีอ่้างองิกบัสินทรัพย์
หลากหลายประเภท เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ 
ค่าเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์

Complex Fund

ข้อมูลของกองทุนหลัก
AQR Systematic Total  Return Fund

นโยบำยกำรลงทุน

• เน้นสร้างผลตอบแทน Total return ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายความเสีย่งในระยะยาว

• บริหารกองทุนโดยการรวม 3 กลยุทธ์เข้าด้วยกัน ได้แก่

1. Risk-Balanced Market Exposure 

ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ท่ีอ้างอิงตราสารทุน ตรา
สารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ ในสัดส่วนความเสี่ยง
ท่ีเท่ากัน

2. Market Neutral Security Selection

ลงทุนในตราสารทุน ท้ังแบบ long และ short เพ่ือ
ก าจัดความเสี่ยงของตลาด และสร้างผลตอบแทน
จากกลยุทธ์การเลือกหุ้นรายตัวจากปัจจัยพ้ืนฐาน

3. Multi-Asset Trend Following

ลงทุนตามแนวโน้มราคาของหลักทรัพย์ในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ท่ีอ้างอิง 
ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์ และ
ค่าเงิน 
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Complex Fund

• ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร

ความเสี่ยงทีเ่กิดจากผลการด่าเนินงานของผู้
ออกตราสารที่กองทนุไปลงทนุ โดยเฉพาะมี
สาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหารเป็นต้น ท าให้ผู้ลงทนุในตราสาร
ต้องสูญเสียเงินลงทนุได้

• ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีการใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้จัดการกองทุนในการป้องกนัความเสี่ยง

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร   
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ
ตำรำงส่งค ำสั่งซื้อ/ขำย/

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้ำ

ข้อมูลส ำคัญกองทุน SCBGMT

วันส่งค ำส่ังซ้ือ/ขำย/

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ล่วงหน้ำ

วันท ำรำยกำรค ำส่ังซ้ือ/

ขำย/สับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน

วันที่ได้รับเงินขำยคืน

หน่วยลงทุน

7   ธนัวาคม    2560 28   ธนัวาคม   2560 8   มกราคม     2561

12 มกราคม    2561 31  มกราคม    2561 7   กุมภาพนัธ ์ 2561

5   กุมภาพนัธ ์2561 22  กุมภาพนัธ ์2561 2   มีนาคม      2561

5   มีนาคม     2561 21  มีนาคม     2561 28  มีนาคม     2561

9   เมษายน    2561 25  เมษายน    2561 3   พฤษภาคม 2561

4   พฤษภาคม 2561 23  พฤษภาคม 2561 1   มิถนุายน    2561

11 มิถนุายน    2561 27  มิถนุายน    2561 5   กรกฎาคม  2561

9   กรกฎาคม  2561 23  กรกฎาคม  2561 1   สงิหาคม    2561

9   สงิหาคม    2561 29  สงิหาคม    2561 6   กันยายน    2561

10 กันยายน    2561 26  กันยายน    2561 3   ตลุาคม      2561

5   ตลุาคม     2561 24  ตลุาคม      2561 31 ตลุาคม      2561

9   พฤศจิกายน 2561 28  พฤศจิกายน 2561 6   ธนัวาคม     2561
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ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับสินค้ำโภคภัณฑ์

เนื่องจากกองทนุหลักมีการลงทนุบางส่วนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อา้งอิงกับสินคา้โภค
ภัณฑ์ ซ่ึงราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures 
price) อาจมีการเคลื่อนไหวที่ต่างจากราคา
ปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปร
ดังกล่าว ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
commodity futures อาจไม่เท่ากับ
ผลตอบแทนของราคาดัชน ีcommodities ที่
เห็นในแต่ละวัน เป็นต้น

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส่งผลให้กองทุนมีควำมซับซ้อน Complex Fund

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนใน
กลยุทธ์แบบซับซ้อน

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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ตัวอย่ำงควำมเคล่ือนไหวของรำคำที่แตกต่ำงกัน 
ระหว่ำงสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำกับรำคำปัจจุบนัของสินค้ำโภคภัณฑ์

Complex Fund
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CLG8 Comdty
USCRWTIC Index

CLG8 Commodity คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าราคาน้ ามนัดิบ WTI ที่จะครบก าหนดในเดือนกมุภาพันธ์ 2018

USCRWTIC Index คือ ดัชนีราคาน้ ามันดิบ WTI ที่ซื้อขายกันทันท ี(Spot Price)

ข้อมูล ณ  วันที่ 31/12/2014 ถึง 29/12/2017



Department Topic Date (Tahoma 10pt)77

ตัวอย่ำงโอกำสกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนในกลยทุธ์
Long / Short Market Neutral 

Complex Fund

ขำย 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
พอร์ตกำรลงทุน

=

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

= -10% 

ค่ำเบต้ำของพอร์ตกำรลงทุน ประมำณ 0

น้ ำหนักกำรลงทุน
ดัชนี XYZ ปรับตัวขึ้นแต่รำคำหุ้น A และ B 
ปรับตัวลง (ไม่เคล่ือนไหวตำมทิศทำงตลำด)

-14.5%
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ค่ำธรรมเนียมหลักของกองทุน SCBGMT

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ตำมที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)) 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี
ไม่เกินร้อยละ 2.675

(ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.67455 ต่อป)ี

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ไม่เกินร้อยละ 0.107 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.03745)

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ตำมที่จ่ำยจริง

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย
ตำมที่ระบุในหนังสือช้ีชวน

(ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน (รวม VAT)) 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.605)

ค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่ำธรรมเนียมสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

•สับเปลี่ยนเข้ำ
•สับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.605)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ เม่ือมีกำรสั่งซื้อขำย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ำกองทุน) 

ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

Complex Fund
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ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

ข้อมูลบำงส่วนในเอกสำรฉบบันี้ได้อ้ำงอิงจำกแหล่งที่มำที่เชื่อถอืได้ แต่มิได้หมำยควำมว่ำ 
บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องและครบถว้นของข้อมูลดังกล่ำว  เน่ืองจำกข้อมูลอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลำของขอ้มูลท่ีใช้อ้ำงอิง

ข้อมูลและควำมเห็นที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบัน้ี เป็นเพียงควำมเห็นเบือ้งต้น มิใช่ค ำม่ัน
สัญญำหรือกำรรับประกนัผลตอบแทนแต่อย่ำงใด และจัดท ำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทุนได้รับทรำบเกี่ยวกบักองทุนน้ีเท่ำน้ัน

เอกสำรฉบับน้ีเปน็ลิขสิทธิ์ของบริษทั (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรห้ำมลอกเลียนขอ้มูล
ในเอกสำรฉบับน้ี หรือห้ำมแจกจ่ำย ห้ำมส ำเนำ หรือห้ำมกระท ำกำรอื่นใดที่ท ำให้สำระส ำคัญ
ของเอกสำรฉบับน้ีเปลี่ยนไปจำกเดิมโดยไม่ได้รับอนุญำต

เอกสำรฉบับน้ีไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือรับรองจำกหน่วยงำนทำงกำรใด ๆ ท้ังสิ้น กำร
ตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องท ำด้วยควำมระมัดระวงัและรอบคอบ  หำกมีข้อสงสัยประกำรใด ๆ 
เกี่ยวกบัเอกสำรฉบับน้ีกรุณำสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ
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กำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่มีควำมเส่ียงสูงหรือมีควำมซบัซอ้นซึ่งมีปัจจยัอ้ำงอิง มี

ควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนในปัจจัยอ้ำงอิงโดยตรง จึงอำจท ำให้รำคำของผลิตภัณฑใ์น

ตลำดทุนดังกล่ำวมีควำมผันผวนแตกต่ำงจำกรำคำของปจัจัยอ้ำงอิงได้ (ในกรณีท่ีเป็นกองทุน

รวมที่มีปัจจัยอ้ำงอิง (underlying asset) และก ำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนโดย

อ้ำงอิงกับปจัจัยอ้ำงอิงดังกล่ำว)

กำรลงทุนหรือใช้บริกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนที่มีควำมเส่ียงสูงหรือมีควำม

ซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนหรือใช้บริกำรผลิตภัณฑใ์นตลำดทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเส่ียงที่เกีย่วข้องกอ่น

ตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนมีควำมจ ำเป็นในกำรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกจิกอ่นท ำกำรลงทุน

ค ำเตือน


