
ความนาสนใจของ K-GLAM-UI

เหมาะสมกับทุกสถานการณ (All-weather Portfolio)

• กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพยทั่วโลกผานการลงทุนในกองทุนตางประเทศ (Fund of Funds)

• กองทุนตางประเทศจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนตามกรอบความเสี่ยงเปาหมาย (Risk-based Approach) เพ�อใหพอรตการลงทุน

เหมาะสมกับภาวะตลาดในแตละขณะ  

• กองทุนตางประเทศมุงกระจายความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาพอรตการลงทุนผันผวนตามหุนมากเกินไป

เพิ่มโอกาสสรางผลตอบแทนที่มากขึ้น 

กองทุนตางประเทศมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาบางสวน เพ่ิมสถานะการลงทุนใหสูงกวามูลคาทรัพยสินของกองทุน (Leverage)

11

22
กองทุน K-GLAM-UI จะเนนลงทุนในกองทุนตางประเทศ 2 กองทุน ไดแก ลงทุนประมาณ 75% ใน LO Selection - Capital Accumulation, Syst. Hdg, 

(USD), U Class A และลงทุนประมาณ 25% ใน LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A เปนกองทุนรวมผสมท่ีบริหารจัดการโดย Lombard 

Odier รายละเอียดดังแผนภาพ

I. กลยุทธหลัก ที่ใช Risk-based Approach ในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลายทั่วโลก เชน ลงทุนผานกองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมสินทรัพยทางเลือก เชน สินคาโภคภัณฑ เปนตน เพ�อควบคุมความเสี่ยงของพอรตโดยรวม 

II. กลยุทธเสริม มุงสรางผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน โดยใช Risk-based Approach ในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพยตางๆ ผานกองทุนรวมสัญญา

ซ้ือขายลวงหนาท่ีอางอิงกับสินทรัพยตางๆ เชน ดัชนีหุน ดัชนีเครดิต ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ เปนตน พรอมท้ังมีการ Leverage เพ�อเพ่ิมสถานะการ

ลงทุนในสินทรัพย ไมเกิน 500% 

กลยุทธการลงทุนโดยรวมของกองทุนตางประเทศ ประกอบไปดวย 2 สวนที่สำคัญ

L0F3 Capital Growth

25%

L0S Capital

Accumulation

75%

กลยุทธเสริม ลงทุนใน

สินทรัพยที่หลากหลาย

ผานกองทุนรวมสัญญา

ซื้อขายลวงหนา มี Leverage

เพิ่มสถานะการลงทุน

กลยุทธหลัก ที่ใช

Risk-based approach

ลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลาย

ผานกองทุนอางอิงตางๆ

กองทุนอางอิงลงทุนใน:

พันธบัตรรัฐบาล

หุนกูเอกชน (เครดิต)

หุนตลาดพัฒนาแลว

หุนตลาดเกิดใหม

สินคาโภคภัณฑ

สัญญาซื้อขายลวงหนา

เชน สัญญาซื้อขาย

ลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีหุน

ตราสารหนี้ CDS เปนตน

หมายเหตุ ขอมูลขางตนเปนตัวอยางแบบจำลองพอรตการลงทุน อาจเปลี่ยนแปลงได

เริ่มตนลงทุน 500 บาท

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ฝายธุรกิจบริหารทรัพยกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน / หามขายผูลงทุนรายยอย (กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทานั้น)

กองทุนนี้ไมถูกจํากัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผูลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น

กองทุนเปดเค โกลบอล ริสก แอลโลเคชั่น

หามขายผูลงทุนรายยอย



หมายเหตุ: หากภาวะตลาดขาข้ึนพอรตท่ีใช Risk-based Approach อาจปรับตัวข้ึนชากวาพอรตแบบด้ังเดิม เน�องจากสินทรัพยท่ีปรับตัวข้ึนแรง มักมาพรอมความเส่ียงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ซึ่ง Risk-based Approach จะลดสัดสวนสินทรัพยนั้นลงเพ�อควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอรต
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ผลขาดทุนเฉลี่ย (%)

ป

Bond Factor Equity Factor

ผลขาดทุนเฉลี่ยที่เกิดกับพอรตแบบกองทุนผสมแบบดั้งเดิม

ในป 2551 และ 2554 พอรตการลงทุน 40/60 มีโอกาสขาดทุนสูง

จากความผันผวนของราคาสินทรัพย

ที่มา: Lombard Odier, ณ 31 ส.ค. 62

การสรางพอรตแบบ Risk-based Approach ดีอยางไร

Risk-based Approach คือ การสรางพอรตโดยใหความสำคัญกับการจัดสรรคาความเสี่ยงของแตละสินทรัพย ใหเปนไปตามกรอบความเสี่ยงเปาหมาย 

แลวจึงจัดสรรเงินลงทุนใหสอดคลองกับคาความเสี่ยงเปาหมายนั้น เพ�อใหพอรตการลงทุนไมผันผวนตามความเสี่ยงของสินทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่ง

มากเกินไป

สัดสวนความเสี่ยงของกองทุน

ตางประเทศที่ K-GLAM-UI ลงทุน

แบบ Risk-based Approach

5%

40%

25%

20%

10%

มีการกระจายความเสี่ยง

ที่ดีกวากองทุนแบบดั้งเดิม

สัดสวนความเสี่ยงของกองทุนผสมแบบดั้งเดิม

(ที่แบงเงินลงทุนในตราสารหนี้ 60% หุน 40%) 

แบบกองทุนผสมแบบดั้งเดิม

6%

75%

17%

ความเสี่ยงกวา 90%

ของกองทุนมาจากหุน

สินคาโภคภัณฑ

หุนกูเอกชน (เครดิต)

ตลาดหุนพัฒนาแลว

ตลาดหุนเกิดใหม

พันธบัตร

ตัวอยาง การจัดสรรคาความเสี่ยงในแตละสินทรัพย

ที่มา: Lombard Odier, ณ 31 ส.ค. 62

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนตัวอยางสัดสวนความเสี่ยง อาจเปลี่ยนแปลงได
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ผลขาดทุนเฉลี่ยที่เกิดกับพอรตแบบ Risk-based Approach

ในภาวะที่ตลาดผันผวน Risk-Based Approach จะปรับพอรตได

ทันทวงที จึงทำใหความเสี่ยงของพอรตคอนขางทรงตัวเม�อเทียบกับ

พอรตแบบดั้งเดิม ชวยทำใหควบคุมความเสี่ยงโดยรวมได

ผลขาดทุนเฉลี่ย (%)

ป

ควบคุมความเส่ียงขาลงของพอรตการลงทุน (Downside Risk 

Control) หากสินทรัพยใดมีความเส่ียงโดยเปรียบเทียบเพ่ิมข้ึน Risk-

based Approach จะลดสัดสวนเงินลงทุนในสินทรัพยนั้นลง เพ�อให

ความเสี่ยงของแตละสินทรัพยเปนไปตามเปาหมาย

ปรับสัดสวนการลงทุนอยางเปนระบบ (Systematic Investment 

Discipline) ไมข้ึนกับอารมณ หรือความกดดันของผูจัดการกองทุน 

ซ่ึงอาจทำใหเกิดการขาดทุนสูงได เชน ในภาวะตลาดหุนผันผวน Risk-

based Approach สามารถลดสัดสวนในหุนลง และเพิ่มสัดสวนใน

ตราสารหนี้ ไดทันที ขณะที่ผูจัดการกองทุนอาจยังไมลดสัดสวนหุน 

ทำใหพอรตการลงทุนมีความเสี่ยงสูง



ที่มา: Lombard Odier ณ 31 ม.ค 2563 / หมายเหตุ: ผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศไมสามารถนำมาประมาณการผลตอบแทนของกองทุน K-GLAM-UI ได

ผลการดำเนินงานยอนหลัง

กองทุน

ผลการดำเนินงานยอนหลัง

LOS-Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A

LOF III - Capital Growth, (USD), I Class A

-0.11 2.17 11.92 6.19

-0.37 1.86 15.01 10.54

3.34

N/A

กองทุน

ตั้งแตตนปตั้งแตตนป 1 ป1 ป
3 ป

(%ตอป)

3 ป

(%ตอป)

5 ป

(%ตอป)

5 ป

(%ตอป)
3 เดือน3 เดือน

K-GLAM-UI

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ตอป)

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ตอป)

-0.54%

N/A

4.28

N/A

1.70%

N/A

4.64

N/A

2.80%

N/A

4.24

N/A

ผลการดำเนินงานยอนหลังผลการดำเนินงานยอนหลัง
ตั้งแตจัดตั้ง

(%ตอป)

ตั้งแตจัดตั้ง

(%ตอป)

ตั้งแต

จัดตั้ง

ตั้งแต

จัดตั้ง
3 เดือน3 เดือน

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุน LO Selection - Capital Accumulation, Syst. Hdg,

(USD), U Class A และ LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A

ผลการดำเนินงานสะสมยอนหลังของกองทุน K-GLAM-UI

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย วันที่ 31 ม.ค. 63 / กองทุน K-GLAM-UI จัดตั้งเม�อวันที่ 2 ต.ค. 62 / ตัวชี้วัด (Benchmark): ไมมี

เน�องจากกองทุนนี้ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่บริหารโดยใชกลยุทธ Risk-based asset allocation

ซ่ึงกองทุนรวมตางประเทศลงทุนในสินทรัพยหรือกลุมสินทรัพยหลายประเภท และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพยหรือ

กลุมสินทรัพยโดยมีวุตถุประสงคเพ�อควบคุมความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวม จึงไมมีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับ

กองทุนตางประเทศนั้น / เอกสารการวัดผลการดำเนินงานนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานของ AIMC / ผลการดำเนินงานในอดีต

มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงอนาคต

บลจ.กสิกรไทยไดรับรางวัลในป 2559, 2561 และ 2562

พลัสความม่ันใจมากข้ึนกับบลจ.กสิกรไทย
การันตีโดยรางวัลบลจ.ยอดเย่ียมแหงป จากเวที SET Awards



คำเตือน

ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนนี้เปนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน ซึ่งมีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผูลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพยอ�นเพ�อเปนการ

กระจายความเสี่ยงใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได และผูลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร

ประกอบการเสนอขายกองทุน

• กองทุนตางประเทศลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพยใหมีมูลคาสูงกวามูลคาทรัพยสินของกองทุน (Leverage) ทำใหอาจมีความ

เส่ียงมากกวากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง ดังน้ัน หากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบเชิงลบกับกองทุน กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนสูงมากจนสง

ผลใหผูลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

• กองทุนและกองทุนตางประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มี

สัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และกองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกูยืม ทำใหอาจมีความเส่ียงมากกวากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง 

เน�องจากใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวา จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

• กองทุนตางประเทศอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไมไดชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย

• กองทุนและกองทุนตางประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น กองทุน

อาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) และเน�องจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ

ไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนแรกเริ่มได

• เน�องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบาย

ทางการเงิน อาจสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนได รวมถึงการออกมาตรการที่อาจสงผลใหผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะ

เวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือเปนกองทุนรวมที่มีการ

ลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) โดยไมทำใหระดับความเสี่ยงของ

การลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพ�อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศ

ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ

• กองทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาไดภายใตอัตราสวนที่กำหนด รวมทั้งกองทุนตางประเทศทั้ง 2 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมี

วัตถุประสงคท้ังเพ�อลดความเส่ียง เพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพ�อเปนสวนหน่ึงของกลยุทธการลงทุน ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุน

ขางตน จะเกิดในกรณีที่ราคาหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดการณจนอาจทำใหกองทุนขาดทุนจากการลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลวงหนาหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง อยางไรก็ตาม การขาดทุนดังกลาวจะไมเกิน 100% ของ NAV

• กองทุนตางประเทศอาจจำกัดการไถถอนหนวยลงทุนในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศไถถอนหนวยลงทุนเกินกวา 10% ของ NAV กองทุนตางประเทศ

   โดยจะเล�อนคำส่ังขายคืนหนวยลงทุนบางสวนใหมีผลในวันทำการถัดไป อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไดพิจารณาแลววา ในสภาวะตลาดปกติกองทุนตางประเทศลงทุน

   ในสินทรัพยที่มีสภาพคลองเพียงพอที่จะรองรับการไถถอนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการมิไดจำกัดการไถถอนหนวยลงทุนกองทุน K-GLAM-UI แตอยางใด

ระดับความเสี่ยง


