Complex Fund

SCBGMT

SCB Global Multi Strategies
for Accredited Investors
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลมัลติสตราทิจีส์
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ข้อมูลสำคัญกองทุน SCBGMT
นโยบำยกำรลงทุน

Complex Fund

❖ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสาร และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF)
❖ พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
❖ ในส่วนการลงทุนต่างประเทศ อาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสม
สาหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
❖ กองทนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นโยบำยจ่ำยเงิน
ปันผล

❖ ชนิดสะสมมูลค่า
❖ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
❖ ชนิดจ่ายเงินปันผล

ควำมเสี่ยงอัตรำ
แลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนหรือ มีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ย น
ของหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ในสกุล เงิ น ต่า งประเทศที่ ก องทุ น ถือ อยู่ เ ทีย บกั บ สกุ ล เงิ นบาท ตามดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้จัดการกองทุน

ระดับควำมเสี่ยง

ระดับ 5 – กองทุนรวมผสม

SCBGMTA
SCBGMTR
SCBGMTD

ไม่จ่าย
ไม่จ่าย
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน

กำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน

ซื้อขายได้ทุกเดือน ส่งคาสั่งซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 12 วันทาการ
เริ่มตั้งแต่เปิดทาการ -15.30 น. (สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เริ่มให้บริการ – 16.00)
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน สับเปลี่ยน: T+4 / ขายคืน: T+5
การคานวณ NAV
คานวณ: T+2 / ประกาศ: T+3
มูลค่าขั้นต่าซื้อครั้งแรก
550,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าในการขาย
1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากหนังสือชีช
้ วนของกองทุน
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

ข้อมูลสำคัญกองทุน SCBGMT
จุดเด่นของกองทุน SCBGMT
• ปัจจุบันเน้นลงทุนในกองทุน AQR Systematic
Total Return ซึ่งบริหารโดยการรวม 3 กลยุทธ์ที่
ได้รับความนิยมมากทีส
่ ุดของ AQR เข้าด้วยกัน
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่าง
เสถียรภาพ พร้อมเสริมให้มีการกระจายความเสี่ยง
การลงทุนที่ดียงิ่ ขึน
้ จากการที่แต่ละกลยุทธ์มี
ความสัมพันธ์ (Correlation) กันค่อนข้างต่า
• กองทุน AQR Systematic Total Return เน้น
ลงทุนในตราสารอนุพน
ั ธ์ทอ
ี่ ้างอิงกับสินทรัพย์
หลากหลายประเภท เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้
ค่าเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์

Complex Fund

ข้อมูลของกองทุนหลัก
AQR Systematic Total Return Fund
นโยบำยกำรลงทุน
• เน้นสร้างผลตอบแทน Total return ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายความเสีย
่ งในระยะยาว
• บริหารกองทุนโดยการรวม 3 กลยุทธ์เข้าด้วยกัน ได้แก่
1. Risk-Balanced Market Exposure
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงตราสารทุน ตรา
สารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ ในสัดส่วนความเสี่ยง
ที่เท่ากัน
2. Market Neutral Security Selection

ลงทุนในตราสารทุน ทั้งแบบ long และ short เพื่อ
กาจัดความเสี่ยงของตลาด และสร้างผลตอบแทน
จากกลยุทธ์การเลือกหุ้นรายตัวจากปัจจัยพื้นฐาน
3. Multi-Asset Trend Following
ลงทุนตามแนวโน้มราคาของหลักทรัพย์ในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิง
ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์ และ
ค่าเงิน
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

ข้อมูลสำคัญกองทุน SCBGMT
ตำรำงส่งคำสั่งซื้อ/ขำย/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้ำ
วันส่งคำสั่งซือ
้ /ขำย/ วันทำรำยกำรคำสั่งซือ
้ /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ขำย/สับเปลี่ยนหน่วย
ล่วงหน้ำ
ลงทุน

วันที่ได้รับเงินขำยคืน
หน่วยลงทุน

2560 28 ธันวาคม 2560

8 มกราคม

12 มกราคม

2561 31 มกราคม

7 กุมภาพันธ์ 2561

2561

5 กุมภาพันธ์ 2561

22 กุมภาพันธ์ 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 มิถนุ ายน

11 มิถนุ ายน

5 กรกฎาคม 2561

2561 27 มิถนุ ายน

2561

2561

9 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561

1 สิงหาคม

2561

9 สิงหาคม

2561 29 สิงหาคม

2561

6 กันยายน

2561

10 กันยายน

2561 26 กันยายน

2561

3 ตุลาคม

2561

5 ตุลาคม

2561

2561

31 ตุลาคม

2561

6 ธันวาคม

2561

24 ตุลาคม

9 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ

7 ธันวาคม

2561

Department Topic Date (Tahoma 10pt)

Complex Fund

• ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากผลการด่าเนินงานของผู้
ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน โดยเฉพาะมี
สาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหารเป็นต้น ทาให้ผู้ลงทุนในตราสาร
ต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
• ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนในการป้องกันความเสี่ยง

• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส่งผลให้กองทุนมีควำมซับซ้อน Complex Fund
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนใน
กลยุทธ์แบบซับซ้อน

เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนบางส่วน
โดยใช้กลยุทธ์ long/short market neutral
ซึ่งถือเป็นการลงทุนทีม
่ ีกลยุทธ์แบบซับซ้อน
ดังนั้น ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น
ทั้งหมด และ/หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็ม
จานวน และ/หรือผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามที่คาดไว้ อันเกิดจากสาเหตุ เช่น มูลค่า
ของสินทรัพย์ทล
ี่ งทุนเคลื่อนไหวไปในทิศ
ทางตรงข้ามกับทีค
่ าดการณ์ เป็นต้น
กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนทีเ่ ข้าใจกลยุทธ์
ดังกล่าว และมีฐานะการเงินทีส
่ ามารถรับ
ความเสี่ยงได้
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกับสินค้ำโภคภัณฑ์

เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนบางส่วนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับสินค้าโภค
ภัณฑ์ ซึ่งราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures
price) อาจมีการเคลื่อนไหวที่ต่างจากราคา
ปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปร
ดังกล่าว ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
commodity futures อาจไม่เท่ากับ
ผลตอบแทนของราคาดัชนี commodities ที่
เห็นในแต่ละวัน เป็นต้น

Complex Fund
ตัวอย่ำงควำมเคลื่อนไหวของรำคำที่แตกต่ำงกัน
ระหว่ำงสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำกับรำคำปัจจุบน
ั ของสินค้ำโภคภัณฑ์

Return

CLG8 Comdty
USCRWTIC Index

20

10

0

-10
-20

CLG8 Commodity คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาน้ามันดิบ WTI ที่จะครบกาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2018
USCRWTIC Index คือ ดัชนีราคาน้ามันดิบ WTI ที่ซื้อขายกันทันที (Spot Price)
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Date (Tahoma
10pt)
ข้Department
อมูล ณ วันที่ Topic
31/12/2014
ถึง 29/12/2017

ตัวอย่ำงโอกำสกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนในกลยุทธ์ Complex Fund
Long / Short Market Neutral
วันที่ t = 0

วันที่ t = T

น้ำหนักกำรลงทุน

ดัชนี XYZ ปรับตัวขึ้นแต่รำคำหุ้น A และ B
ปรับตัวลง (ไม่เคลื่อนไหวตำมทิศทำงตลำด)

หุ้น A

30%

หุ้น A

- 3%

หุ้น B

50%

หุ้น B

- 8%

หุ้น C

20%

หุ้น C

+2%

ดัชนี XYZ

+10%

100%

ขำย XYZ futures

ค่ำเบต้ำของพอร์ตกำรลงทุน ประมำณ 0
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

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

ผลตอบแทน
โดยรวม ของ
พอร์ตกำรลงทุน

=

-14.5%

ค่ำธรรมเนียมหลักของกองทุน SCBGMT
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี

Complex Fund

ตำมที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT))
ไม่เกินร้อยละ 2.675
(ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.67455 ต่อปี)

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี

ไม่เกินร้อยละ 0.107 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 0.03745)

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน

รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี

ค่ำธรรมเนียมอื่น

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย

ตำมที่จ่ำยจริง

ตำมที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน (รวม VAT))

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.605)

ค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่ำธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
•สับเปลี่ยนเข้ำ
•สับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันเก็บจริงร้อยละ 1.605)
ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ เมื่อมีกำรสั่งซื้อขำย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ำกองทุน)

ไม่เกินร้อยละ 0.75 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
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Department Topic Date (Tahoma 10pt)

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)
ข้อมูลและควำมเห็นที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ เป็นเพียงควำมเห็นเบือ
้ งต้น มิใช่คำมั่น
สัญญำหรือกำรรับประกันผลตอบแทนแต่อย่ำงใด และจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทุนได้รับทรำบเกี่ยวกับกองทุนนี้เท่ำนั้น
ข้อมูลบำงส่วนในเอกสำรฉบับนี้ได้อ้ำงอิงจำกแหล่งที่มำที่เชื่อถือได้ แต่มิได้หมำยควำมว่ำ
บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่ำว เนื่องจำกข้อมูลอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก
่ บ
ั ช่วงเวลำของข้อมูลที่ใช้อ้ำงอิง
เอกสำรฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษท
ั (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรห้ำมลอกเลียนข้อมูล
ในเอกสำรฉบับนี้ หรือห้ำมแจกจ่ำย ห้ำมสำเนำ หรือห้ำมกระทำกำรอื่นใดที่ทำให้สำระสำคัญ
ของเอกสำรฉบับนี้เปลี่ยนไปจำกเดิมโดยไม่ได้รับอนุญำต
เอกสำรฉบับนี้ไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือรับรองจำกหน่วยงำนทำงกำรใด ๆ ทั้งสิ้น กำร
ตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องทำด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ หำกมีข้อสงสัยประกำรใด ๆ
เกี่ยวกับเอกสำรฉบับนี้กรุณำสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถำมรำยละเอียดเพิม
่ เติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ
หรือ บลจ.ไทยพำณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com
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คำเตือน
กำรลงทุนหรือใช้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำม
ซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนหรือใช้บริกำรผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนทั่วไป
กำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลำดทุนที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้ำงอิง มี
ควำมแตกต่ำงจำกกำรลงทุนในปัจจัยอ้ำงอิงโดยตรง จึงอำจทำให้รำคำของผลิตภัณฑ์ใน
ตลำดทุนดังกล่ำวมีควำมผันผวนแตกต่ำงจำกรำคำของปัจจัยอ้ำงอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุน
รวมที่มีปัจจัยอ้ำงอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนโดย
อ้ำงอิงกับปัจจัยอ้ำงอิงดังกล่ำว)
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงที่เกีย
่ วข้องก่อน
ตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนมีควำมจำเป็นในกำรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำกำรลงทุน
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