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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้ แก่ Merian Global
Equity Absolute Return Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) กองทุนหลัก
บริหารโดย Merian Global Investors (UK) Ltd จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศไอร์ แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุน
หลักมีวตั ถุประสงค์การลงทุน คือมุ่งสร้ างผลตอบแทนที่เป็ นบวก (absolute return) โดยไม่ขึน้ กับภาวะตลาดใน แต่ละขณะใน
ระยะเวลา 12 เดือน สาหรับแต่ละรอบการลงทุน (rolling 12 months periods) กองทุนหลักเน้ นลงทุนในหุ้นทัว่ โลก ที่จดทะเบียน
หรื อซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นที่ยอมรับ(recognized exchanges) โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรื อหมวด
อุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึ่ง
กองทุ น อาจลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรื อการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เพิ่มขึ ้น และ/หรื อลดค่าใช้ จ่าย
ของกองทุน รวมทังอาจลงทุ
้
นในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรื อ
สัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยในสภาวการณ์ ปกติกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ในสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
ได้
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการ
ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม หรื อกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (กอง1) หรื อ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หรื อกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้ นกรณี ที่กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นปลายทาง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Funds) หรื อกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจ
ของผู้จดั การกองทุนซึง่ ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณสามารถศึกษาข้ อมูลกองทุนหลักได้ จาก https://www.merian.com
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) ทังนี
้ ้ กองทุนหลักใช้
กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ market neutral strategy ในการสร้ างผลตอบแทนของกองทุนให้ เป็ นบวกโดยไม่คานึงถึงสภาวะ
ตลาดในแต่ละขณะโดยมีระยะเวลา 12 เดือน ในแต่ละรอบการลงทุน (rolling 12 months periods)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
2

กองทุนรวมนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
- อ่านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คุณต้ องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
- กองทุนเป็ นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความซับซ้ อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรื อศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุลเงิน USD ซึง่ กองทุน
หลักลงทุนในหุ้นทัว่ โลก กองทุนหลักป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนและในสภาวการณ์
ปกติ SCBGEAR จะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ แต่ในสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
และการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึง่ ทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
- กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management (EPM)) รวมถึงกองทุน SCBGEAR อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน ที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทังตราสารทุ
้
นที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ูลงทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรื อทังจ
้ านวนได้
- กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้ มีมลู ค่าสูงกว่า NAV (Leverage) ได้ ไม่เกิน
250% ของ NAV ทาให้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุ นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนันกองทุ
้
นอาจประสบภาวะขาดทุน
หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุน
- กองทุนหลักใช้ กลยุทธ์ Market Neutral Strategy ผ่านการลงทุนโดยใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ (long position / short position) เพื่อลด
ความเสี่ยงด้ านตลาดของหุ้นทีก่ องทุนหลักลงทุน อย่างไรก็ตามกองทุนไม่ได้ รับประกันผลตอบแทนและมีโอกาสขาดทุนได้
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แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation: SD)
ต่า
≤ 5%

5% - 10%

10% - 15%

สูง
15% - 25%

> 25%

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปี จากการคานวณย้ อนหลัง 5 ปี
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่า
≤ 10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง

> 80%

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่า
≤ 20%

20% - 50%

50% - 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่า
ทังหมด/เกื
้
อบทังหมด
้

บางส่วน

ดุลยพินิจ

สูง
ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 96.66% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com

สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
% ของ NAV

MERIA N GLOBAL
EQUITY ABSOLUTE RETURN
FUND, 95.02%

ชื่อทรัพย์ สนิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

หมายเหตุ: เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทังนี
้ ้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ website: www.scbam.com
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่กองทุนหลักลงทุน

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.merian.com

ค่ าธรรมเนียม
* ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่คุณจะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน *
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)

%

3.50
3.00

NAV

2.50
2.00
1.50
1.00

1.78

1.61

0.50
0.00

0.06
0.04

0.07

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายอื่ น ๆ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย (ถ้ ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ ง ต้ อ งไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดของแต่
้
ละชนิดหน่วยลงทุน
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้ นทางซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท ไปลงทุน
ในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้ านบาท ในอัตราที่
กองทุนต้ นทางกาหนด และเรี ยกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้ น
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- ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศนั ้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21%

1.605%

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

3.21%

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก

3.21%
3.21%

1.605%
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
- ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสัง่ ซื ้อ / สัง่ ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื ้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรี ยกเก็บจากผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ ทราบต่อไป
- กรณี ที่ กองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษั ทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษั ทจัดการจะไม่ เรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้ นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000
ล้ านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้ านบาท กองทุนรวมต้ นทางจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้ อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี ้ชวนแบบเต็มได้ ที่ www.scbam.com

ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
- Initial charge:
0.00%
- Annual management charge:
0.75%
- Ongoing charge (as at Sep 2020):
0.84%
- Performance Fee*:
20%
* เป็ น hurdle rate มีการคานวณทุกวัน และจ่ายทุกครึ่งปี โดยจะเรี ยกเก็บต่อเมื่อมูลค่าหน่วยสูงสุดจากการดาเนินงานที่ผ่านมา
เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.merian.com
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ดัชนีชีว้ ดั คือ
ไม่มี เนื่องจากกองทุนเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Merian Global Equity Absolute Return Fund ที่ไม่มีดชั นีชี ้วัดในการ
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน เพราะมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute return มุง่ สร้ างผลตอบแทนเป็ นบวกโดยไม่อิงกับสภาวะ
ตลาดในแต่ละขณะ จึงไม่มดี ชั นีชี ้วัดใดเหมาะสมที่จะมาวัดผลการดาเนินงานของกองทุนหลักได้
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังตามปี ปฏิทนิ

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตั ้งแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ ้นปี ปฏิทนิ
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -21.65%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 5.10% ต่ อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด

หมายเหตุ: สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตั ้งแต่ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
* เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.scbam.com
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5 Percentile

3M
21.63

6M
41.11

Return (%)
1Y
3Y
74.80 21.57

25th Percentile

15.38

31.17

42.09

12.50

9.16

6.72

13.97

14.63

26.21

14.84

13.32

12.34

50th Percentile

11.31

21.72

18.05

7.35

6.72

5.08

15.98

16.83

28.01

17.16

14.33

15.30

75 Percentile

7.46

15.75

5.18

2.30

4.30

-3.27

18.16

21.57

30.17

20.11

16.22

21.21

95th Percentile

3.52

2.66

-8.25

-0.62

-1.00

-11.99

26.67

27.71

40.95

26.73

29.12

28.75

Peer
Percentile
th

th

5Y
11.93

10Y
8.85

3M
12.25

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
12.42 22.90 13.36 11.22

10Y
11.33

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.merian.com

ข้ อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

28 กันยายน 2561

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซื ้อ:
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก:
1,000 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป: 1,000 บาท
วันทาการขาย:
ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน:
1,000 บาท
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณ
NAV (โดยทั่วไปจะได้ รับเงินภายใน 3 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทารายการขายคืน (T+3))
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่:
- www.scbam.com ทุกวันทาการ
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
นาย ศุภกร ตุลยธัญ
นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์
นาย ปั ญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
น.ส. จารุภร หลักคา
น.ส. อรจิรา คนเพียร

28 กันยายน 2561
28 กันยายน 2561
18 มีนาคม 2562
1 มิถนุ ายน 2562
22 ตุลาคม 2562
2 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 0.06
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ธนาคารซิติ ้แบงก์

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี ้ชวน
ร้ องเรี ยน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ที่อยู่: ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรื อ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: advisory.scbam@scb.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

- กองทุน อาจลงทุ น ในหน่ วยลงทุน ของกองทุ น รวมซึ่ง อยู่ ภายใต้ ก าร
บริ ห ารของบริ ษั ท จัด การได้ ใ นสัด ส่ ว นไม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของมูล ค่ า
ทรั พย์ สิน สุท ธิ ของกองทุน ดังนัน้ บริ ษั ทจัดการจะจัด ให้ มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิด
จากนโยบายการลงทุนที่ เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การ
บริ ห ารจัด การของ บลจ. เดี ย วกัน เพื่ อ ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด แก่ผ้ ู ถื อ
หน่วยลงทุนของทังกองทุ
้
นรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.scbam.com
- คุ ณ สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.scbam.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตั ้ง และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ วด้ วยความ
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ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทา
ให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด

คาอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ (Market Risk) : ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ น
ต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานของผู้ อ อกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากผลการด าเนิ นงานของผู้ออก
ตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึง่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์
แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ลู งทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวมไป
ลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี ้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี ้นัน้ ๆ ไม่สามารถนาเงินต้ น/ดอกเบี ้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกาหนด
ที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ ามกับที่คาดการณ์ ไ ว้ โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบีย้ หรื อปั จจัยทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ส่งผลให้ ราคาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note Risk)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อมูลค่าของตัวแปรอ้ างอิง
- ความเสีย่ งด้ านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk)
- ความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญา (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกาหนด (Call Risk)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่ องของเสถียรภาพและรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้ รับชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศล่ าช้ า : ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุด
ทาการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรื อ ประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทาการของประเทศไทย ทาให้
กองทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุ นล่าช้ า และส่งผลกระทบต่อการชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
ความเสี่ ย งจากข้ อ จ ากั ด การน าเงิน ลงทุ น กลั บ ประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ ครบถ้ วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจ ายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ ย งจากการกระจุก ตัวลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิ ด จากกองทุน ลงทุน ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
- ป้องกันความเสี่ยงเกือบทัง้ หมด: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่อ งจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยง
ทัง้ หมด โดยในสภาวการณ์ ป กติ ก องทุน จะลงทุนในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัต รา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ ไม่ปกติ
กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่ วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนได้ เช่น หากเกิดกรณีค่าเงิน
บาทต่อสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถื ออยู่อ่อนค่าลงหรื อแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุน
ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุน เป็ นต้ น
ข้ อมูลอื่น ๆ
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ
กองทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น หรื อ รั บ /ปฏิ เสธการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ แก่ บุ ค คลใดก็ ได้ โดยบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท จั ด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นนั ้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพลเมือง
สหรัฐอเมริ กาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรั ฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิ แก่บ ริ ษั ทจัดการที่จะปฏิ บัติ การและดาเนินการต่ างๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามพัน ธสัญ ญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐ
ต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลงหรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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ข้ อมูลทั่วไปของกองทุน Merian Global Equity Absolute Return Fund (กองทุนหลัก)
นโยบายการลงทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือมุ่งสร้ างผลตอบแทนที่เป็ นบวก (absolute
return) โดยไม่ขึน้ กับภาวะตลาดในแต่ละขณะในระยะเวลา 12 เดือน สาหรับแต่ล ะ
รอบการลงทุน (rolling 12 months periods) กองทุนหลักเน้ น ลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่
จดทะเบียนหรื อซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นที่ยอมรับ(recognized exchanges)
โดยไม่ ก ระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นภู มิ ภ าคใดภู มิ ภ าคหนึ่ ง หรื อ หมวดอุ ต สาหกรรมใดหมวด
อุตสาหกรรมหนึง่
กองทุ น หลัก ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แบบ market neutral portfolio โดยจะลงทุ น ใน
สถานะซือ้ (long position) ในหุ้นซึ่งพิจารณาแล้ วว่ามีความเป็ นไปได้ สูงสุดในการให้
ผลตอบแทนเป็ นบวกและลงทุนในสถานะขาย (short position) ในหุ้นซึง่ พิจารณาแล้ ว
ว่ามีความเป็ นไปได้ สูงสุดในการให้ ผลตอบแทนเป็ นลบ โดยมูลค่ารวมในการลงทุนใน
สถานะซื ้อ (long position)จะใกล้ เคียงกับมูลค่ารวมในการลงทุนในสถานะขาย (short
position)
ทังนี
้ ้ ภายใต้ สภาวะตลาดปกติและขึ ้นอยู่กบั โอกาส ในการลงทุนในสถานะขาย (short
position) ในตลาด ผู้จัด การกองทุน คาดว่ าฐานะ การลงทุน ในสถานะขาย (short
exposure) จะต่ากว่าร้ อยละ 125 ของ NAV และฐานะการลงทุนในสถานะซื ้อ (long
exposure) จะไม่เกินร้ อยละ 125 ของ NAV ดังนันภายใต้
้
สภาวะตลาดปกติ กองทุนจะ
มีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ระหว่างร้ อยละ -5 ถึง +5 ของ NAV
กองทุนอาจลงทุนใน equity-related securities เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ
(โดยปกติ จ ะเป็ นตราสารที่ ไม่ ได้ รับ การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถื อ ) American and
Global Depository Receipts และ หน่ ว ย CIS (รวมถึ ง กองทุ น รวมตลาดเงิ น ) ซึ่ ง
สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางประเทศไอร์ แลนด์ โดยการลงทุนในหน่วย
CIS จะไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้จัดการกองทุนจะใช้ สัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การลงทุน ซึง่ รวมถึง contracts for difference ออปชัน่ ที่อ้างอิงกับดัชนีราคาของกลุ่ม
หลักทรัพย์ (index options) และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับราคาหุ้น (equity
related futures) กองทุนอาจเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้ มีมลู ค่าสูงกว่า NAV
ของกองทุน (leverage) ผ่านการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าซึ่งอาจทาให้ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีความผันผวนสูง ทังนี
้ ้ การ leverage ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะไม่เกินร้ อยละ 250 ของ NAV
กองทุน จะใช้ absolute VaR model ในการคานวณความเสี่ ย ง โดย VaR limit ของ
กองทุนจะไม่เกิน 4.47% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ การคานวณ VaR
จะคานวณทุกวัน โดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ (one-tailed confidence interval) 99% ,
holding period 1 วันทาการ และจานวนข้ อมูลย้ อนหลัง (historical period) ไม่น้อย
กว่า 1 ปี (250 วันทาการ) โดยใช้ ฐานข้ อมูลรายไตรมาสในการคานวณ หรื ออาจถี่กว่า
นัน้ หากราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ประเทศที่จดทะเบียน
ไอร์ แลนด์
วันจัดตั ้งกองทุน
30 มิถนุ ายน 2552
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การเปิ ดให้ ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน
ISIN
Bloomberg
ดัชนีอ้างอิง (Index)
สกุลเงิน
ผู้จดั การกองทุน (Manager)

ทุกวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
IE00BLP5S684
OMEIUSA ID Equity
ไม่มี
ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
Merian Global Investors (UK) Ltd.

เว็บไซต์ (website)

https://www.merian.com
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