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SCBGMT
SCB Global Multi Strategies for Accredited Investors 

กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอลมัลตสิตราทจิสี์

เพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย
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ขอ้มลูส ำคญักองทนุ SCBGMT

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนของกองทนุ

นโยบำยกำรลงทนุ

นโยบำยจำ่ยเงนิ
ปนัผล

ระดบัควำมเสีย่ง

ควำมเสีย่งอตัรำ
แลกเปลีย่น

กำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ

❖ กองทนุมนีโยบายลงทนุในตราสาร และ/หรอืตราสารหนี ้และ/หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ และ/หรอืเงนิฝาก และ/
หรอืหน่วยลงทนุของกองทนุ และ/หรอื กองทนุอทีเีอฟ (ETF)

❖ พจิารณาปรับสดัสว่นการลงทนุไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม ตาม
ดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 

❖ ในสว่นการลงทนุตา่งประเทศ อาจป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามความเหมาะสม
ส าหรับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการลงทนุ

❖ กองทนอาจลงทนุหรอืมไีวใ้นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ตราสารหนีท้ีม่อีันดับความ
น่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้ตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื และหลักทรัพยข์อง
บรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

❖ ชนดิสะสมมลูคา่ SCBGMTA ไมจ่า่ย

ระดับ 5 – กองทนุรวมผสม

กองทุนจะลงทุนหรอืมไีวใ้นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น
ของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิในสกุลเงนิต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงนิบาท ตามดุลพนิิจของ
ผูจั้ดการกองทนุ

เวลำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เริม่ตัง้แตเ่ปิดท าการ -15.30 น.

(สัง่ซือ้ทางอนิเตอรเ์น็ต ตัง้แตเ่ริม่ใหบ้รกิาร – 16.00)

ระยะเวลำรบัเงนิคำ่ขำยคนื  สบัเปลีย่น: T+3 / ขายคนื: T+4

มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ซือ้คร ัง้แรก 550,000 บาท     มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ซือ้คร ัง้ถดัไป 1,000 บาท

มลูคำ่ข ัน้ต ำ่ในกำรขำย 1,000 บาท
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รำยละเอยีดกองทนุ SCBGMT

จดุเดน่ของกองทนุ ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั

• ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิงำนของผูอ้อกตรำสำร

ความเสีย่งทีเ่กดิจากผลการด าเนนิงานของผูอ้อกตรา
สารทีก่องทนุไปลงทนุ โดยเฉพาะมสีาเหตจุาก
ภาวการณ์แขง่ขนั ความผดิพลาดของผูบ้รหิารเป็นตน้ 
ท าใหผู้ล้งทนุในตราสารตอ้งสญูเสยีเงนิลงทนุได ้

• ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิ

ความเสีย่งจากการผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ เนือ่งจากมกีารใชดลุยพนิจิของผูจ้ัดการ
กองทนุในการป้องกนัความเสีย่ง

• ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร

ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศ

- เนน้สรา้งผลตอบแทน Total return ใหส้อดคลอ้งกบั
เป้า   หมายความเสีย่งในระยะยาว

- ปรัชญาการลงทนุแบบ Risk Parity ทีก่ระจายการ
ลงทนุในแตล่ะประเภทสนิทรัพย ์ในสดัสว่นความ
เสีย่งทีเ่ทา่กนั ดว้ยกลยทุธ ์Long only 

- ผสาน 3 กลยทุธห์ลกั;

• Correlation: พจิารณาคา่สหสมัพันธ์
ระหวา่งตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ

• Momentum: ปรับลดสดัสว่นการลงทนุ
หากแนวโนม้ราคาเป็นขาลง

• Volatility: ปรับสดัสว่นของพอรต์ ตาม
ความผันผวนของตลาด 
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SCBGMT

กองทนุ Man AHL TargetRisk

Complex Fund : SCBGMT

สำเหตทุี ่SCBGMT เป็น Complex Fund

กองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ 
Man AHL TargetRisk ทีอ่าจลงทนุในตรา
สารอนุพันธท์ีอ่า้งองิสนิคา้โภคภัณฑ ์ทีถ่อื
เป็นการลงทนุทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น

นโยบำยกำรลงทนุ

- ลงทนุในตราสารทนุ และ/หรอืตราสารหนี ้และ/หรอืตราสาร
กึง่หนีก้ ึง่ทนุ และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหน่วยลงทนุของ
กองทนุ และ/หรอื กองทนุอทีเีอฟ

- พจิารณาปรับสดัสว่นการลงทนุไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 
100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการ
กองทนุและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 

- ปัจจบุนัเนน้ลงทนุในกองทนุ Man AHL TargetRisk

นโยบำยกำรลงทนุ

- เนน้สรา้งผลตอบแทน Total return ใหส้อดคลอ้งกบัเป้า   
หมายความเสีย่งในระยะยาว

- ปรัชญาการลงทนุแบบ Risk Parity ทีก่ระจายการลงทนุใน
แตล่ะประเภทสนิทรัพย ์ในสดัสว่นความเสีย่งทีเ่ทา่กนั ดว้ย
กลยทุธ ์Long only 

- โดยอาจจะลงทนุในตราสารอนุพันธท์ีอ่า้งองิสนิคา้โภค
ภณัฑ์
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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 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


