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หหามขายผผหลงททนรายยยอย
(กองททนรวมสสาหรรบผผหลงททนสถาบรนและผผหลงททนรายใหญยพพเศษเทยานร นน)

กองททนรวมทททมทความเสททยงสผงหรรอซรบซหอน

หนรงสรอชท นชวนสยวนสรทปขหอมผลสสาครญ
กองททนเปพ ดเค โกลบอล รพสกก แอลโลเคชรทน หหามขายผผหลงททนรายยยอย

K Global Risk Allocation Fund Not for Retail Investors
K-GLAM-UI

• กองททนรวมผสม
• กองททนรวมหนยวยลงททนประเภท Fund of Funds

• กองททนรวมทททเนหนลงททนแบบมทความเสททยงตยางประเทศ

บรพษรทหลรกทรรพยกจรดการกองททนกสพกรไทย จสากรด

การเขหารยวมตยอตหานททจรพต : ไดหรรบการรรบรอง CAC

กองททนนท นไมยถผกจสากรดความเสททยงดหานการลงททนเชยนเดทยวกรบกองททนรวมทรทวไป 

จจงเหมาะกรบผผหลงททนทททรรบผลขาดททนระดรบสผงไดหเทยานร นน

  คทณกสาลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนท นเหมาะกรบใคร?

  คทณตหองระวรงอะไรเปป นพพเศษ?

  สรดสยวนของประเภททรรพยกสพนทททลงททน

  คยาธรรมเนทยม

  ผลการดสาเนพนงาน

  ขหอมผลอรทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมยใชยการฝากเงพน
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  คทณกสาลรงจะลงททนอะไร?

• กองททนจะลงททนในหรรอมทไวขซซทงหนนวยของกองททน CIS ตนางประเทศ ตว ตงแตน 2 กองททนขซ ตนไป โดยเฉลททยในรอบปท บวญชทไมน

นขอยกวนารข อยละ 80 ของมมลคนาทรวพยยสจนสททธจของกองททน โดยมทนโยบายทททจะนนาเงจนลงททนสนวนใหญนไปลงททนในหนนวย

ของกองททน CIS ตนางประเทศประเภทกองททนรวมตราสารททน กองททนรวมผสม กองททนรวมตราสารหนท ต กองททนรวม

ทรวพยยสจนทางเลรอก เชนน กองททนรวมสจนคขาโภคภวณฑย เปป นตขน และ/หรรอกองททนรวมประเภทอรทนๆ ซซทงจวดตว ตงหรรอออกโดย

ผมขออกหลวกทรวพยยในประเทศตนางๆทวทวโลก รวมถซงตราสารของกองททนอสวงหารจมทรวพยยตนางประเทศ (REITs) และ/หรรอ

หนนวยของกองททนโครงสรข างพร ตนฐานตนางประเทศ และ/หรรอหนนวยของกองททนรวมอทททเอฟ (ETF)  โดยสามารถปรวบ

เปลททยนสวดสนวนการลงททนในหนนวยของกองททน CIS ตนางประเทศไดขตามดทลยพจนจจของผมขจวดการกองททน

• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาแฝง (Structured Note หรรอ SN) และอาจลงททนในสวญญา

ซร ตอขายลนวงหนขา (Derivatives) เพรทอการเพจทมประสจทธจภาพการบรจหารการลงททน (Efficient Portfolio Management) 

โดยมทววตถทประสงคยเพรทอเปป นการสรข างผลตอบแทนจากการลงททนใหขสมงขซ ตน หรรอเพรทอลดคนาใชขจนายของกองททน รวมถซงกอง

ททนอาจจะลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอปข องกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพจนจจของผมขจวดการ

กองททน

• กองททนและกองททนตนางประเทศอาจลงททนในตราสารหนท ตทททมทอวนดวบความนนาเชรทอถรอตนทากวนาทททสามารถลงททนไดข (Non 

– Investment Grade) และตราสารหนท ตทททไมนไดขรวบการจวดอวนดวบความนนาเชรทอถรอ (Unrated) ทว ตงในและตนางประเทศ

• กองททนอาจกมขยรมเงจนเพรทอประโยชนยในการจวดการลงททนและบรจหารสภาพคลนองไดขไมนเกจนรข อยละ 50 ของมมลคนา

ทรวพยยสจนสททธจของกองททน

• บรจษวทจวดการขอสงวนสจทธจเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพจเศษของกองททนรวมในอนาคตเปป นกองททนรวมฟท ด

เดอรย (Feeder Fund) หรรอเปป นกองททนรวมทททมทการลงททนโดยตรงในตราสาร และ/หรรอหลวกทรวพยยตนางประเทศไดข หรรอ

สามารถกลวบมาเปป นกองททนรวมหนนวยลงททน (Fund of Funds) โดยไมนทนาใหขระดวบความเสททยงของการลงททน (risk 

spectrum) เพจทมขซ ตน ทว ตงนท ต ใหขเปป นไปตามดทลยพจนจจของผมขจวดการกองททนซซทงขซ ตนอยมนกวบสถานการณยตลาด ซซทงเปป นไปเพรทอ

ประโยชนยสมงสทดของผมขถรอหนนวยลงททน โดยบรจษวทจวดการจะแจขงใหขผมขถรอหนนวยลงททนทราบลนวงหนขาอยนางนขอย 60 ววน 

กนอนดนาเนจนการเปลททยนแปลงประเภทกองททนดวงกลนาว โดยประกาศผนานทางเวปบไซตยของบรจษวทจวดการ

ผลกระทบทางลบทททมากทททสทดจากการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาและการกมขยรมเงจนตนอเงจนททนของกองททนรวมเปป น

อยนางไร

กองททนสามารถลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาไดขภายใตขอวตราสนวนทททกนาหนดขขางตขน นอกจากนท ต กองททนตนางประเทศ

ทว ตง 2 กองททนอาจลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาโดยมทววตถทประสงคยทว ตงเพรทอลดความเสททยง เพรทอเพจทมประสจทธจภาพการ

บรจหารการลงททน และเพรทอเปป นสนวนหนซทงของกลยททธยการลงททน โดยอาจมทฐานะซร ตอและขายในเงจนตราสกทลตนางๆ (รวม

ถซงสกทลเงจนของกลทนมประเทศเกจดใหมน (Emerging Market currencies)) และ/หรรอเพจทมหรรอลดฐานะการลงททนใน

สจนทรวพยยบางประเภท บางตลาด (รวมถซงตลาดกลทนมประเทศเกจดใหมน (Emerging Market)) และดวชนทตนางๆ สวญญา
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ซร ตอขายลนวงหนขาดวงกลนาว ไดขแกน ฟจ วเจอรยส สวญญาซร ตอขายลนวงหนขาทททอขางอจงกวบเครดจต (รวมถซง Credit Default Swap) 

อวตราดอกเบท ตย เงจนเฟข อ สกทลเงจน คนาความผวนผวน เปป นตขน นอกจากนท ต กองททนยวงสามารถกมขยรมเงจนเพรทอประโยชนยในการ

จวดการลงททนไดขไมนเกจนรข อยละ 50 ของมมลคนาทรวพยยสจนสททธจของกองททน การกมขยรมและการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวง

หนขาเปป นสนวนหนซทงของกลยททธยการลงททนทนาใหขกองททนมทฐานะการลงททนสมงขซ ตนและสนงผลใหขกองททนมทความเสททยงและ

ความผวนผวนสมงขซ ตน

ผลกระทบทางลบทททมากทททสทดจากการลงททนขขางตขน จะเกจดในกรณททททราคาหลวกทรวพยยอขางอจงมทความผวนผวนมาก หรรอ

ทจศทางการลงททนไมนเปป นไปตามทททคาดการณยจนอาจทนาใหขกองททนขาดททนจากการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาหรรอ

ตราสารทททมทสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาแฝง อยนางไรกปตาม ผมขลงททนจะขาดททนไมนเกจนรข อยละ 100 ของมมลคนาเงจนลงททนเรจทม

แรกของผมขลงททน

กองททนรวมตนางประเทศทททกองททน K-GLAM-UI ลงททนมากกวนา 20% ของ NAV มทดวงนท ต

1. กองททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A 

Bloomberg Ticker: LOCSHUA:LX

?กองททนจะลงททนโดยตรงในสจนทรวพยยหรรอผนานหนนวยลงททนของกองททนทททลงททนในพวนธบวตร ตราสารหนท ตทททจนายดอกเบท ตย

ทว ตงแบบคงทททและลอยตวว และตราสารหนท ตระยะสว ตนทททออกโดยภาครวฐหรรอภาคเอกชน หทขนกมขแปลงสภาพ ตราสารททน เงจน

ตราสกทลตนางๆ (รวมถซงสกทลเงจนของกลทนมประเทศเกจดใหมน (Emerging Market currencies)) สวญญาซร ตอขายลนวงหนขาททท

อขางอจงกวบตราสารขขางตขน รวมถซงอขางอจงกวบสจนคขาโภคภวณฑยผนานดวชนทกลทนมสจนคขาโภคภวณฑย และเงจนสดหรรอรายการ

เททยบเทนาเงจนสด กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทอวนดวบความนนาเชรทอถรอตนทากวนาทททสามารถลงททนไดข ผมขจวดการกองททน

ตนางประเทศอาจลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาโดยมทววตถทประสงคยทว ตงเพรทอลดความเสททยง เพรทอเพจทมประสจทธจภาพการ

บรจหารการลงททน และเพรทอเปป นสนวนหนซทงของกลยททธยการลงททน

ผมขลงททนสามารถศซกษาขขอมมลกองททนรวมตนางประเทศไดขจาก 

https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=37764

2. กองททน LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A

Bloomberg Ticker: LGFGUIA:LX

กองททนจะลงททนในตราสารททน พวนธบวตร อวตราดอกเบท ตย เงจนสกทลตนางๆ สวญญาซร ตอขายลนวงหนขาทททอขางอจงกวบดวชนทกลทนม

สจนคขาโภคภวณฑย ดวชนทเครดจตและดวชนทคนาความผวนผวนตนางๆ เพรทอใหขบรรลทววตถทประสงคยการลงททน โดยการเลรอกใชข      

กลยททธยการลงททนและตลาดทททลงททนจะเปป นไปตามดทลยพจนจจของผมขจวดการกองททนตนางประเทศ โดยอาจลงททนทว ตงหมด

ในกลทนมประเทศเกจดใหมน (Emerging Market) ไดข   นอกจากนท ต ผมขจวดการกองททนตนางประเทศอาจลงททนในสวญญาซร ตอ

ขายลนวงหนขาโดยมทววตถทประสงคยทว ตงเพรทอลดความเสททยงและเพรทอเพจทมประสจทธจภาพการบรจหารการลงททนและเปป นสนวน

หนซทงของกลยททธยการลงททน
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ผมขลงททนสามารถศซกษาขขอมมลกองททนรวมตนางประเทศไดขจาก 

https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=38344

กลยททธกในการบรพหารจรดการลงททน
มทนงลงททนในกองททนตนางประเทศทททบรจหารกองททนเพรทอควบคทมความเสททยงของพอรยตการลงททนโดยรวม

คทณสามารถศซกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : www.lombardodier.com

  กองททนรวมนท นเหมาะกรบใคร?

• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมนทาเสมอในระยะยาว ภายใตขววฏจวกรเศรษฐกจจทททเปลททยนแปลงไป โดยผมขลงททน

สามารถยอมรวบความผวนผวนของราคาหนนวยลงททนไดข

• ผมขลงททนทททเขขาใจและสามารถรวบความเสททยงจากการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอเพจทมฐานะการลงททนใน

สจนทรวพยยใหขมทมมลคนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสจนของกองททน (Leverage) ไดข 

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข

• ผมขทททสามารถลงททนไดขระยะยาวตว ตงแตน 5 ปท ขซ ตนไป

กองททนรวมนท นไมยเหมาะกรบใคร

• ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจนานวนเงจนทททแนนนอน หรรอรวกษาเงจนตขนใหขอยมนครบ

ทสาอยยางไรหากยรงไมยเขหาใจนโยบาย และความเสททยงของกองททนนท น

- อยานหนวงสรอชท ตชวนฉบวบเตปม หรรอสอบถามผมขสนวบสนทนการขายและบรจษวทจวดการ

- อยยาลงททนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ตดทพอ
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  คทณตหองระวรงอะไรเปป นพพเศษ?

คสาเตรอนทททสสาครญ

• กองททนนท ตเปป นกองททนทททมทความเสททยงสมงหรรอซวบซขอน เนรทองจากกองททนตนางประเทศลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอใชข เปป นเครรทอง

มรอในการสรข างกลยททธยการลงททนทททซวบซขอน เชนน Long/short Strategy เปป นตขน และเพรทอเพจทมฐานะการลงททนในสจนทรวพยยโดยรวม 

(Leverage) ดวงนว ตน กองททนจซงมทความแตกตนางจากกองททนรวมทวทวไป ผมขลงททนควรศซกษาใหขเขขาใจกนอนลงททน หรรอสอบถามราย

ละเอทยดเพจทมเตจมจากคนขาย ทว ตงนท ต ผมขลงททนควรจวดสรรเงจนลงททนในสจนทรวพยยอรทนเพรทอเปป นการกระจายความเสททยงใหขเหมาะสมกวบระดวบ

ความเสททยงทททผมขลงททนยอมรวบไดข

• กองททน K-GLAM-UI อาจมทการกมขยรมเพรทอประโยชนยในการจวดการลงททนและบรจหารสภาพคลนองไดขไมนเกจนรข อยละ 50 ของมมลคนา

ทรวพยยสจนสททธจกองททน

• กองททนและกองททนตนางประเทศอาจมทการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอการเพจทมประสจทธจภาพการลงททน (Efficient Portfolio 

Management) และตราสารทททมทสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาแฝง (Structured Notes) ทนาใหขอาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนใน

หลวกทรวพยยอขางอจงโดยตรง เนรทองจากใชขเงจนลงททนในจนานวนทททนขอยกวนา จซงอาจมทกนาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอจง

โดยตรง 

• กองททนตนางประเทศลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอเพจทมฐานะการลงททนในสจนทรวพยยใหขมทมมลคนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสจนของกอง

ททน (Leverage) ทนาใหขอาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอจงโดยตรง ดวงนว ตน หากเกจดเหตทการณยทททสนงผล

กระทบเชจงลบกวบกองททน กองททนอาจประสบภาวะขาดททนสมงมากจนสนงผลใหขผมขลงททนสมญเสทยเงจนลงททนทว ตงหมด

• กองททนตนางประเทศอาจมทการลงททนในหนนวยลงททนหรรอสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาทททอขางอจงกวบดวชนทกลทนมสจนคขาโภคภวณฑย เพรทอใหขมท

ฐานะการลงททนในสจนคขาโภคภวณฑย ซซทงราคาสจนคขาโภคภวณฑยอาจขซ ตนลงตามปวจจวยเศรษฐกจจมหภาคหลายปวจจวย และอาจจะมทความ

ผวนผวนสมง จซงสนงผลใหขกองททนอาจมทกนาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในสจนทรวพยยอรทนๆ

• กองททนตนางประเทศอาจมทการลงททนในตราสาร non-investment grade / unrated เกจนกวนารข อยละ 20 ของมมลคนาทรวพยยสจนสททธจ

กองททนตนางประเทศ ผมขลงททนอาจมทความเสททยงสมงขซ ตนจากการไมนไดขชนาระครนเงจนตขนและดอกเบท ตย

• กองททนและกองททนตนางประเทศอาจลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอปข องกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพจนจจ

ของผมขจวดการกองททน ดวงนว ตน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk) เนรทองจากกองททนไมนไดขปข องกวน

ความเสททยงอวตราแลกเปลททยนทว ตงจนานวน ผมขลงททนอาจจะขาดททนหรรอไดขรวบกนาไรจากอวตราแลกเปลททยนไดข

• เนรทองจากกองททนมทนโยบายลงททนในกองททนรวมตนางประเทศ ดวงนว ตน การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน อาทจ การ

เปลททยนแปลงทางการเมรองหรรอนโยบายทางการเงจน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถซงการออกมาตรการ

ทททอาจสนงผลใหขผมขลงททนไดขรวบเงจนคนาขายครนหนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกนาหนดไวขในหนวงสรอชท ตชวน

• กองททนตนางประเทศอาจจนากวดการไถนถอนหนนวยลงททนในกรณททททผมขถรอหนนวยลงททนของกองททนตนางประเทศไถนถอนหนนวยลงททนเกจน

กวนารข อยละ 10 ของมมลคนาทรวพยยสจนสททธจของกองททนตนางประเทศ โดยจะเลรทอนคนาสวทงขายครนหนนวยลงททนบางสนวนใหขมทผลในววนทนาการ

ถวดไป อยนางไรกปตาม บรจษวทจวดการไดขพจจารณาแลขววนา ในสภาวะตลาดปกตจ กองททนตนางประเทศลงททนในสจนทรวพยยทททมทสภาพคลนอง

เพทยงพอทททจะรองรวบการไถนถอนหนนวยลงททน และบรจษวทจวดการมจไดขจนากวดการไถนถอนหนนวยลงททนกองททน K-GLAM-UI แตนอยนางใด
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แผนภาพแสดงตสาแหนยงความเสททยงของกองททนรวม

ปรจจรยความเสททยงทททสสาครญ

ความเสททยงจากความผรนผวนของราคาหลรกทรรพยก (market risk)

< 5% 10% - 15% 15% - 25% > 25%5% - 10%

ตนทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดนาเนจนงาน (SD)

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในผผหออกรายใดรายหนจทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนซทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตนทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนจทง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววใน

หมวดอทตสาหกรรมรวม

สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตนทา

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปจ ดเผยขขอมมลดวงกลนาว

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนจทง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววใน

หมวดอทตสาหกรรมรวม

สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตนทา

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปจ ดเผยขขอมมลดวงกลนาว
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ความเสททยงจากการลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนททง (High Country Concentration Risk) ของ กอง

ททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววลง

รายประเทศรวม

ตนทา สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปจ ดเผยขขอมมลดวงกลนาว

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนททง (High Country Concentration Risk) ของ กอง

ททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววลง

รายประเทศรวม

ตนทา สมง

< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปจ ดเผยขขอมมลดวงกลนาว

ทร นงหมด/
เกรอบทร นงหมด

บางสยวน ไมยปห องกรนดทลยพพนพจ

ตนทา สมง

ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอรตราแลกเปลททยน (exchange rate risk)

การปข องกวนความเสททยง fx

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปข องกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50-100% ของเงจนลงททนในตนางประเทศ

*คทณสามารถดผขหอมผลเพพทมเตพมไดหททท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 102.36%

เงจนฝาก

หรรอตราสารเททยบเทนาเงจนฝาก

: 4.61%

อรทน ๆ : -6.97%

  สรดสยวนของประเภททรรพยกสพนทททลงททน

หลรกทรรพยกทททมทมผลคยาการลงททนสผงสทด 5 อรนดรบแรก (% NAV)

77.14%LO SELECTION-CAPITAL ACCUMULATION (LOF) 

25.22%LO FUNDS III -CAPITAL GROWTH,(USD) I A (LOF) 

2.33%บมจ.ธนาคารกสจกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

2.25%บมจ.ธนาคารไทยพาณจชยย (SCB)  (AA+(tha))

0.03%JP MORGAN CHASE BANK (JPM)  (Aa3)

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564 ทว ตงนท ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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Portfolio Breakdownของกองททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A

52.70%Fixed Income - Credit 

33.10%Fixed Income - Sovereign 

26.80%Equities - Developed 

14.00%Equities - Emerging 

10.60%Commodities 

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

กองททนตนางประเทศมทการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอเพจทมสถานะการลงททนในสจนทรวพยยใหขมทมมลคนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสจนของกองททน 

(Leverage) ดวงนว ตน พอรยตการลงททนอาจมทสถานะการลงททนเกจนกวนารข อยละ 100 ของมมลคนาทรวพยยสจนสททธจของกองททน

Portfolio Breakdownของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)

130.60%Credit 

97.40%Sovereign Bonds 

39.30%Defensive Alternatives 

25.10%Commodities 

24.50%Developed Equities 

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564

กองททนตนางประเทศมทการลงททนในสวญญาซร ตอขายลนวงหนขาเพรทอเพจทมสถานะการลงททนในสจนทรวพยยใหขมทมมลคนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสจนของกองททน 

(Leverage) ดวงนว ตน พอรยตการลงททนอาจมทสถานะการลงททนเกจนกวนารข อยละ 100 ของมมลคนาทรวพยยสจนสททธจของกองททน
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  คยาธรรมเนทยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว ตน คทณควรพจจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คยาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองททนรวม (% ตยอปท ของ NAV)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คนาใชขจนายอรทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกปบจรจง 1.0700

เกปบจรจง 0.0300 เกปบจรจง 0.0428 เกปบจรจง 0.0000

เกปบจรจง 1.1428

สมงสทดไมนเกจน 3.2100

สมงสทดไมนเกจน 0.2675 สมงสทดไมนเกจน 0.3210

สมงสทดไมนเกจน 1.0700

สมงสทดไมนเกจน 4.8685

คยา
ธร
รม
เน
ทยม
ทททเ
รทย
กเ
กปบ
จร
พง 

%
 ต
ยอ
ปทข
อง

 N
AV

คยาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองททน

หมายเหตท : - คนาใชขจนายอรทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บวญชทลนาสทดของกองททน 

- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพจทม ภาษทธทรกจจเฉพาะหรรอภาษทอรทนใดแลขว

คยาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากผผหถรอหนยวย (% ของมผลคยาซร นอขาย)

     รายการ สผงสทดไมยเกพน เกปบจรพง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 1.00%3.00%

คนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพจทมเตจม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ

คนาธรรมเนทยมอรทนๆ  ตามทททจนายจรจง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ตอครนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรรอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คยาธรรมเนทยมของกองททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A

(% ตยอปท ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

0.5000

1.0400

0.6000

0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรจง เพดานคนาธรรมเนทยม

คยา
ธร
รม
เน
ทยม
ทททเ
รทย
กเ
กปบ
จร
พง 

%
 ต
ยอ
ปทข
อง

 N
AV คยาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองททน

For MOM_K-GLAM-UI1

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

คยาธรรมเนทยมของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)

(% ตยอปท ของ NAV)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

0.7500
0.8500

1.5000

0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรจง เพดานคนาธรรมเนทยม

คยา
ธร
รม
เน
ทยม
ทททเ
รทย
กเ
กปบ
จร
พง 

%
 ต
ยอ
ปทข
อง

 N
AV คยาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจากกองททน

For MOM_K-GREAT1

หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563
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  ผลการดสาเนพนงาน

* ผลการดนาเนจนการในอดทต มจไดขเปป นสจทงยรนยวนถซงผลการดนาเนจนงานในอนาคต *

1. ไมยมทดรชนทชท นวรด (Benchmark) เนรทองจากกองททนนท นลงททนในหนยวยลงททนของกองททนรวมตยางประเทศทททบรพหารโดย
ใชหกลยททธก Risk-based asset allocation ซจทงกองททนรวมตยางประเทศลงททนในสพนทรรพยกหรรอกลทยมสพนทรรพยกหลาย
ประเภท และจรดสรรนส นาหนรกการลงททนในสพนทรรพยกหรรอกลทยมสพนทรรพยกโดยมทวรตถทประสงคกเพรทอควบคทมความเสททยง
ของพอรกตการลงททนโดยรวม จจงไมยมทดรชนทชท นวรดทททเหมาะสมสสาหรรบกองททนตยางประเทศนร นน

2. ผลการดสาเนพนงานยหอนหลรงตามปท ปฏพทพน

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

2562 2563

3.36%

0.06%0.00% 0.00%

กองททน ดวชนทชท ตววดของกองททน

%
 ต
ยอ
ปท

ผลการดสาเนพนงานของกองททน

หมายเหตท : กองททนไมนมทดวชนทชท ตววด และในปท ทททกองททนจวดตว ตง กราฟจะแสดงผลการดนาเนจนงานตว ตงแตนววนจวดตว ตงกองททนจนถซงววนทนาการสทดทขายของ

ปท ปฏจทจนนว ตน
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ผลการดนาเนจนงานของกองททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A

-8.00%

-4.00%

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%
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4.30%
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1.07%

11.04%

-6.27%

15.47%

4.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

กองททน ดวชนทชท ตววดของกองททน

%
 ต
ยอ
ปท

ผลการดสาเนพนงานของกองททนตยางประเทศ

For MOM_K-GLAM-UI1

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตว ตง กราฟจะแสดงผลการดนาเนจนงานตว ตงแตนววนจวดตว ตงกองททนจนถซงววนทนาการสทดทขายของปท ปฏจทจนนว ตน

ผลการดนาเนจนงานของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)

-10.00%
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0.01%
3.02%

27.62%

-9.65%

19.46%

-3.76%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

กองททน ดวชนทชท ตววดของกองททน

%
 ต
ยอ
ปท

ผลการดสาเนพนงานของกองททนตยางประเทศ

For MOM_K-GREAT1

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตว ตง กราฟจะแสดงผลการดนาเนจนงานตว ตงแตนววนจวดตว ตงกองททนจนถซงววนทนาการสทดทขายของปท ปฏจทจนนว ตน

3. กองททนนท นเคยมทผลขาดททนสผงสทดในชยวงเวลา 5 ปท  ครอ -14.80%

4. ความผรนผวนของผลการดสาเนพนงาน (standard deviation) ครอ 6.45% ตยอปท

5. ความผรนผวนของสยวนตยางผลการดสาเนพนงานและดรชนทชท นวรด (Tracking Error : TE) ครอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพรทอใชหเปรทยบเททยบผลการดสาเนพนงาน ณ จทดขาย ครอ Miscellaneous

 * กรณทกองททนจรดตร นงไมยครบ 5 ปท  จะแสดงคยาทททเกพดขจ นนนรบตร นงแตยจรดตร นงกองททน

 * กรณทกองททนจรดตร นงไมยครบ 5 ปท  จะแสดงคยาทททเกพดขจ นนนรบตร นงแตยจรดตร นงกองททน
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7. ผลการดสาเนพนงานยหอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนททท 30 พฤศจพกายน 2564 (%) 

3 เดรอน 6 เดรอน 1 ปท  * 3 ปท  * 5 ปท  * 10 ปท  * ตร นงแตยจรดตร นง *YTD

K-GLAM-UI -3.59 -0.77 2.87 N/A N/A N/A 2.091.14

ตววชท ตววด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

ความผวนผวนของกองททน * 7.01 6.19 5.76 N/A N/A N/A 6.455.92

ความผวนผวนของตววชท ตววด * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วจธทการคนานวณผลการดนาเนจนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนจนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรจษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com

8. ผลการดสาเนพนงานยหอนหลรงแบบปรกหมทดของกองททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U 
Class A ณ วรนททท 30 พฤศจพกายน 2564

(%) 
กองททน 3 เดรอน 6 เดรอน 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท ตร นงแตยจรดตร นงYTD
กองททนหลวก -2.98 N/A 3.53 6.50 5.04 N/A 3.641.39

Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

หมายเหตท : Benchmark :  ไมนมท

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขซ ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลผลการดนาเนจนงานของกองททน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A  ทททเปป น

ปวจจทบวนไดขททท https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=37764

8. ผลการดสาเนพนงานยหอนหลรงแบบปรกหมทดของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD) ณ วรนททท 30 
พฤศจพกายน 2564

(%) 
กองททน 3 เดรอน 6 เดรอน 1 ปท 3 ปท 5 ปท 10 ปท ตร นงแตยจรดตร นงYTD
กองททนหลวก -4.66 N/A 4.54 5.47 6.71 N/A 5.842.81

Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

หมายเหตท : Benchmark :  ไมนมท

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขซ ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลผลการดนาเนจนงานของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)  ทททเปป นปวจจทบวนไดขททท 

https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=38344
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  ขหอมผลอรทนๆ

ไมนจนายเงจนปวนผลนโยบายการจยายเงพนปรนผล

บมจ. ธนาคารไทยพาณจชยยผผหดผแลผลประโยชนก

2 ตทลาคม 2562วรนทททจดทะเบทยน

อายทโครงการ

จสานวนเงพนททนโครงการ 30,000 ลขานบาท

ไมนกนาหนด

3,518.91 ลขานบาทขนาดกองททน

มผลคยาหนยวยลงททน (NAV) 10.4595 บาท/หนนวย

ททกววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซร นอและขายครนหนยวยลงททน ววนทนาการซร ตอ ททกววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ตนตนทาของการซร ตอครว ตงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ตนตนทาของการซร ตอครว ตงถวดไป

ททกววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววนทนาการขายครน ททกววนทนาการซร ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคนาขว ตนตนทาของการขายครน 500 บาท

50 บาทยอดคงเหลรอขว ตนตนทา

ระยะเวลาการรวบเงจนคนาขายครน

(ประกาศNAV T+3 ครนเงจน T+7 เวลา 10.00 น.เปป นตขนไป)

T+7 ครอ 7 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายครน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสจนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

คทณกวนตยา  พสทหจรวญนจกร (ผมขจวดการกองททนทางเลรอก), เรจทมบรจหาร 2 ตทลาคม 2562รายชรทอผผหจรดการกองททน

อรตราสยวนหมทนเวทยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 14.88%

(กรณทกองททนจวดตว ตงไมนถซง 1 ปท จะแสดงคนาตว ตงแตนจวดตว ตงกองททน)

PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสจกรไทย

ททมบรจหารความสวมพวนธยธทรกจจลมกคขาบทคคลและสาขา ธนาคารกสจกรไทย

บรจษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จนากวด (มหาชน)

บรจษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชวทน จนากวด

บรจษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซร ตอขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จนากวด

ผผหสนรบสนทนการขายหรรอรรบซร นอครน

ตพดตยอสอบถาม / รรบหนรงสรอชท นชวน / บรจษวทหลวกทรวพยยจวดการกองททนกสจกรไทย จนากวด

รหองเรทยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสจกรไทย ชว ตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธจน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทททอาจกยอใหหเกพด
ความขรดแยหงทางผลประโยชนก

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกจดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com
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กรณทสงวนสพทธพไมยขายหนยวยลงททน กองททนสงวนสจทธจทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรรอเพรทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรจกา พลเมรองสหรวฐอเมรจกา หรรอผมขทททมทถจทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรจกา หรรอบทคคลซซทง

โดยปกตจมทถจทนทททอยมนในสหรวฐอเมรจกา รวมถซงกองทรวพยยสจนของบทคคลดวงกลนาวและบรจษวทหรรอ

หขางหทขนสนวนซซทงจวดใหขมทขซ ตนและดนาเนจนกจจกรรมในสหรวฐอเมรจกา

การเปลททยนแปลงมผลคยาขร นนตสทาของการ
สรท งซร นอครร นงถรดไป

ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขว ตนตนทาของการสวทงซร ตอครว ตงถวดไป บรจษวทจวดการจะคนานซงถซงประโยชนยของผมข

ถรอหนนวยลงททนเปป นสนาควญ โดยบรจษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผมขถรอหนนวยลง

ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถซงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขว ตนตนทาของการสวทงซร ตอครว ตงถวดไป คนา

อธจบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตยของ

บรจษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผมขถรอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจากขขอมมลในการตวดสจนใจ

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงจน รวมทว ตงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงจนฝาก จซงมทความเสททยงจากการลงททน

ซซทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงจนลงททนครนเตปมจนานวน

 - ไดขรวบอนทมวตจจวดตว ตง และอยมนภายใตขการกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต

 - การพจจารณารนางหนวงสรอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ตมจไดขเปป นการแสดงวนาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถซง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสรอชท ตชวนของกองททนรวม หรรอ ไดขประกวนราคาหรรอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว ตน

ทว ตงนท ต บรจษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสรอชท ตชวนสนวนสรทปขขอมมลสนาควญ ณ ววนททท 30 พฤศจจกายน 2564 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผจดชอบในการดนาเนจนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ

และไมนทนาใหขผมขอรทนสนาควญผจด
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คสาอธพบายเพพทมเตพม
- ความเสททยงจากการผพดนรดชสาระหนท นของผผหออกตราสาร (Credit Risk) หมายถซง การพจจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซซทงเปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ต โดยพจจารณาจากผลการดนาเนจนงานทททผนานมาและฐานะการเงจน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต

ระดรบ
การลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสาอธพบาย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดจตสมงทททสทด มทความเสททยงตนทาทททสทดทททจะไมนสามารถชนาระหนท ต

  ไดขตามกนาหนด

  อวนดวบเครดจตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตนทามากทททจะไมนสามารถ

  ชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตนทาทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด

ระดวบทททตนทากวนา

นนาลงททน

ตนทากวนา

BBB

ตนทากวนา

BBB(tha)

ตนทากวนา

Baa

ตนทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด

- ความเสททยงจากความผรนผวนของมผลคยาหนยวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณทกองททนรวมตราสารหนท น เกจดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซซทงขซ ตนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมรองทว ตงในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทจศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงจนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขซ ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขซ ตนดขวย ดวงนว ตนราคา

ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนขาจะมทการซร ตอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสจนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชจญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวนา

(2) กรณทกองททนรวมตราสารททน หมายถซง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยยทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพจทมขซ ตนหรรอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน ปวจจวยทางการเมรองทว ตงในและตนางประเทศ เปป นตขน ซซทงพจจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอรตราแลกเปลททยน (Currency Risk) หมายถซง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงจนดอลลารยในชนวงทททเงจนบาทอนอน แตนขายทนากนาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม

จะไดขเงจนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทนากนาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ

แทนมากขซ ตนกวนาเดจมดขวยเชนนกวน ดวงนว ตน การปข องกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจซงเปป นเครรทองมรอสนาควญในการบรจหารความเสททยงดวง

กลนาว ซซทงทนาไดขดวงตนอไปนท ต

- ปห องกรนความเสททยงทร นงหมดหรรอเกรอบทร นงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปห องกรนความเสททยงบางสยวน โดยตของระบทสวดสนวนการปข องกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อาจปห องกรนความเสททยงตามดทลยพพนพจของผผหจรดการกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ

ปข องกวนความเสททยงขซ ตนอยมนกวบดทลยพจนจจของผมขจวดการกองททนรวมในการพจจารณาวนาจะปข องกวนความเสททยงหรรอไมน 

- ไมยปห องกรนความเสททยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในผผหออกตราสารรายใดรายหนจทง (High Issuer Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกจดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอการดนาเนจนงาน ฐานะทางการเงจน 

หรรอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดนาเนจนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนจทง (Sector Concentration Risk) เกจดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกจดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว ตน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดนาเนจนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ความเสททยงจากการกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนจทง (Country Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนซทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซซทงหากเกจดเหตทการณยทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง 

เศรษฐกจจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดนาเนจนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อรตราสยวนหมทนเวทยนการลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) ครอ ปรจมาณการซร ตอขายทรวพยยสจนของกองททน 

โดยคนานวณจากมมลคนาทททตนทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ตอทรวพยยสจนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสจนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยยสจนสททธจเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซซทงสะทขอนใหขเหปนถซง

ประสจทธจภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตนทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตนทา ดวงนว ตน กองททนรวมนท ตจซงมทประสจทธจภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางอจง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน
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