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กองทรนเปป ดเค สตรสทชจคป โกลบอล มนลตป-แอสเซซท
K Strategic Global Multi-Asset Fund
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
K-SGM
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

• กองทรนรวมผสม
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Fund of Funds
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองทถนจะลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนตนางประเทศตวงแตน
ต 2 กองทถนขข ตนไป โดยจะลงทถนในกองทถนตนางประเทศ
กองทถนใดกองทถนหนขงท โดยเฉลททยในรอบปท บญ
ว ชทไมนเกมน 79% ของมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมของกองทถน
• กองทถนจะลงทถนเพพทอใหข ไดข รวบผลตอบแทนจากการลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนประเภทตราสารแหนงทถน ตราสาร
แหนงหนท ต และหรพ อกองทถนประเภทอพทนๆ เชนน กองทถนรวมสมนคข าโภคภวณฑย รวมทวงต REITs และหนนวยของกองทถนโครง
สรข างพพ ตนฐานตนางประเทศ
กองทถนจะไมนลงทถนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Note) อพทนนอกเหนพอจากตรา
สารทททมทสญ
ว ญาซพ ตอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท ตทททผข อม อกมทสทม ธมในการบวงควบไถนถอน
คพนกนอนกกาหนด (callable) หรพ อตราสารหนท ตทททผข ถม พอมทสทม ธมเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท ตคพนกนอนกกาหนด (puttable) โดยมทการ
กกาหนดผลตอบแทนไวข อยนางแนนนอนหรพ อเปป นอวตราทททผนว แปรตามอวตราดอกเบท ตยของสถาบวนการเงมนหรพ ออวตราดอกเบท ตย
อพทน และไมนมทการกกาหนดเงพทอนไขการจนายผลตอบแทนทททอขางอมงกวบปว จจวยอข างอมงอพทนเพมทมเตมม
• บรม ษวทจวดการจะมอบหมายใหข Lombard Odier (Hong Kong) Limited เปป นผมขรวบดกาเนมนการงานการลงทถนในตนาง
ประเทศของกองทถน (outsource) โดยไมนรวมสนวนของการลงทถนในประเทศ
• กองทถนอาจจะลงทถนในสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข า (Derivatives) เพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน
(Efficient Portfolio Management) และเพพทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกอง
ทถน
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
มถงน ลงทถนในกองทถนตนางประเทศโดยบรม หารกองทถนเพพทอควบคถมความเสททยงของพอรย ตการลงทถนโดยรวม
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขททตของการกระจายการลงทถนในหลายสมนทรวพยย หลายประเทศ เพพทอผลตอบแทนทททดทในระยะยาว โดยคกานขงถขงความ
เสททยงของพอรย ตการลงทถนเปป นสกาควญ
• ผมขททไมนมทเวลาตมดตามและปรวบสวดสนวนการลงทถนใหข เหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผมขลงทถนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหถขนทททกองทถนรวมไปลงทถน ซขงท อาจจะปรวบตววเพมทมสมงขข ตนหรพ อลดลงจนตกทา
กวนามมลคนาทททลงทถนและทกาใหข ขาดทถนไดข
• ผมขททรวบความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมขลงทถนทททสามารถลงทถนในระยะยาวตวงแตน
ต 5 ปท ขข ตนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงทถนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจกานวนเงมนทททแนนนอน หรพ อรวกษาเงมนตข นใหข อยมคน รบ
K-SGM

2 / 17

ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสพอชท ตชวนฉบวบเตปม หรพ อสอบถสมผมขสนวบสนถนการขายและบรม ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทถนรวมนท ตดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปซ นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองทถนอาจลงทถนในสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าเพพทอการเพมทมประสมทธมภาพการบรม หารการลงทถน (Efficient Portfolio Management)
ดวงนวนต กองทถนจขงมทความเสททยงมากกวนากองทถนรวมอพทน
• กองทถนจะลงทถนในสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าเพพทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถน ดวงนวนต
กองทถนจขงอาจจะมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองทถนอาจลงทถนในตราสารทททมทลกว ษณะของสวญญาซพ ตอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Note) ทททมทลกว ษณะเปป นตราสารหนท ตทททผข อม อกมท
สมทธมในการบวงควบไถนถอนคพนกนอนกกาหนด (callable) หรพ อตราสารหนท ตทททผข ถม พอมทสทม ธมเรท ยกใหข ผข อม อกชการะหนท ตคพนกนอนกกาหนด (puttable)
ซขงท มทความเสททยงมากกวนาการลงทถนในตราสารหนท ตทววท ไป
• บรม ษวทจวดการจะมอบหมายใหข Lombard Odier (Hong Kong) Limited เปป นผมขรวบดกาเนมนการงานการลงทถนในตนางประเทศของกอง
ทถน (outsource) โดยไมนรวมสนวนของการลงทถนในประเทศ ทว ตงนท ต ผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงทถนในตนางประเทศอาจนกา
ทรวพยยสนม ของกองทถนไปลงทถนในหลวกทรวพยยททบรม หารจวดการโดยผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงทถนและหรพ อบรม ษวททททเกททยวขข อง
ตามดถลยพมนมจของผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงทถนในตนางประเทศ
• กองทถนมทนโยบายทททจะลงทถนในหนนวยลงทถนของกองทถนตนางประเทศ กองทถนจขงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททเขข าไปลงทถน
อาจออกมาตรการในภาวะทททเกมดวมกฤตการณยททไมนปกตม หรพ อเกมดการเปลททยนแปลงทางดข านเศรษฐกมจ การเมพองหรพ อสวงคมทกาใหข กองทถน
ไมนสามารถนกาเงมนกลวบเขข ามาในประเทศ ซขงท อาจสนงผลใหข ผข ลม งทถนอาจไดข รวบชการะเงมนคนาขายคพนหนนวยลงทถนลนาชข ากวนาระยะเวลาททท
กกาหนดไวข ในหนวงสพอชท ตชวน
• การลงทถนในหนนวยลงทถนตามรมปแบบของกรมธรรมยประกวนชทวมตควบการลงทถนมทความเสททยง ผมขเอาประกวนภวยอาจไดข รวบเงมนลงทถนคพน
มากกวนาหรพ อนข อยกวนาเงมนทททไดข ลงทถนไป ทวงนท
ต ต ผมขลงทถนควรศขกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมยประกวนชทวมตควบ
หนนวยลงทถนกนอนการตวดสมนใจลงทถน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตกทา

ความผวนผวนของ
ผลการดกาเนมนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทถนกระจถกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การกระจถกตววลงทถนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน LO Funds III – Global Government Fundamental Syst. Hdg, (USD) I
การลงทถนกระจถกตววในหมวดอถตสาหกรรมใดอถตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตกทา

การลงทถนกระจถกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอถตสาหกรรมรวม
หมายเหตถ: กองทถนตนางประเทศไมนมทการเปม ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน LO Funds III – Global Government Fundamental Syst. Hdg, (USD) I
การลงทถนกระจถกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงทถนกระจถกตววลง
รายประเทศรวม

ตกทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการลงทถนกระจถกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตกทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตถ: กองทถนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50-100% ของเงมนลงทถนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
อพทน ๆ : -3.55%
เงมนฝาก
หรพ อตราสารเททยบเทนาเงมนฝาก
: 2.83%

(% NAV)

หนนวยลงทถน : 100.72%

หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
LOF3 GLOBAL GOV (LOF)
LOF GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL LONG DURATION (LOAM)
LO FUNDS - GLOBAL RESPONSIBLE CORPORATE FUNDAMENTAL
(LOF)
LOF GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL(LOFGUIA LX) (LOF)
LOMBARD ODIER FUNDS SICAV-ASIA VALUE BOND SHS N USD
UNHEDGED-CAPITALISATION (LOF)

(% NAV)
25.24%
12.88%
12.33%
12.33%
12.29%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ต ต คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

สนดสส วนกสรลงทรนแบส งตสมประเภทสปนทรน พยย
Sovereign Bonds
Credit Bonds
Developed Equities
Emerging Equities

(% NAV)
46.57%
36.12%
11.05%
4.72%

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564 ทวงนท
ต ต คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน LO Funds III – Global Government Fundamental Syst. Hdg,
(USD) I
United States
Japan
China
Germany
Italy

หมายเหตถ : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564

K-SGM

21.70%
7.40%
6.40%
5.30%
4.00%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ถ จะไดข รวบ ดวงนวตน คถณควรพมจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงทถน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกซบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกซบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกซบจสกกองทรน
6.00
สมงสถดไมนเกมน 5.0825

5.00
4.00

สมงสถดไมนเกมน 3.2100

3.00

สมงสถดไมนเกมน 2.1400

2.00
1.00

เกปบจรมง 0.9630

0.00

เกปบจรมง 0.0348

การจวดการ

สมงสถดไมนเกมน 0.2675

เกปบจรมง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสถดไมนเกมน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรมง 1.7581

เกปบจรมง 0.6800

คนาใชข จนายอพทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตถ : - คนาใชข จาน ยอพทนๆ ซขงท รวมคนาธรรมเนทยมผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงทถนแลข วเปป นขข อมมลของรอบปท บญ
ว ชทลาน สถดของกองทถน
- คนาธรรมเนทยมผมขรวบมอบหมายงานดข านการจวดการลงทถน : อวตราไมนเกมน 1.0700% ตนอปท ของ NAV ปว จจถบนว เรท ยกเกปบจรม ง 0.6420% ตนอปท ของ NAV ตาม
สวดสนวนทททผข รม วบดกาเนมนการงานการลงทถนในตนางประเทศเปป นผมขบรม หาร
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพมทม ภาษทธรถ กมจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกซบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซพ ตอคพนหนนวยลงทถน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกซบจรปง
0.75%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงทถนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตถเพมทมเตมม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงทถน
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรม ง

หมายเหตถ : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพ ตอคพนหนนวยลงทถนของกองทถนตข นทางหรพ อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงทถนของกองทถนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-SGM
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกซบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน LO Funds III – Global Government Fundamental Syst. Hdg, (USD) I
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกซบจสกกองทรน
0.28

0.2500

0.24
0.20
0.16

0.1500

0.12
0.08
0.04

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรม ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-SGM2

หมายเหตถ : ขข อมมล ณ ววนททท 30 กวนยายน 2563

K-SGM
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดกาเนมนการในอดทต มมไดข เปป นสมงท ยพนยวนถขงผลการดกาเนมนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ คส สเฉลชทยของดนชนช MSCI All countries World Daily Total Return Net
(30%) และดนชนช Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Hedged USD (70%) ในรม ปสกรลเงปน
ดอลลสรย สหรน ฐฯ ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
9.79%

10.00%

8.96%

8.00%
6.00%

4.77%

3.46%

4.00%

6.98%

5.82%

% ตส อปช

2.00%
0.00%
-2.00%

-0.95%

-0.19%

-1.67%

-4.00%
-6.00%
-8.00%

-0.61%

-1.99%
-6.49%

2558

2559

2560

2561

กองทถน

2562

2563

ดวชนทชท ตววดของกองทถน

หมายเหตถ : ในปท ททกองทถนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดกาเนมนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทถ
ต
นจนถขงววนทกาการสถดทข ายของปท ปฏมทมนนวตน
ผลการดกาเนมนงานของกองทถน LO Funds III – Global Government Fundamental Syst. Hdg, (USD) I
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
8.00%

7.25%

7.00%

6.50%

6.00%

% ตส อปช

5.12%

4.60%

5.00%
4.00%
3.00%

2.40%

2.30%

2.00%
1.00%
0.00%

2561

2562

กองทถน

For MOM_K-SGM2

K-SGM

2563

ดวชนทชท ตววดของกองทถน
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -8.31%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 3.55% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
YTD
K-SGM
-0.79
ตววชท ตววด
9.60
ความผวนผวนของกองทถน * 2.74
ความผวนผวนของตววชท ตววด * 5.47

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

1.75
5.38
2.39
5.32

-0.79
9.60
2.74
5.47

0.88
13.27
2.41
5.87

0.94
6.20
3.51
6.96

1.81
4.39
3.55
6.09

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

2.21
4.14
3.80
5.98

หมายเหตถ : * รข อยละตนอปท
วมธทการคกานวณผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดกาเนมนงานของกองทถนรวม
ของสมาคมบรม ษวทจวดการลงทถน คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-SGM
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-SGM
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

7.07

11.00

37.38

12.50

13.21

10.36

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

4.79

7.50

23.87

7.87

7.20

8.41

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

3.97

6.03

15.91

5.13

4.77

4.67

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

2.22

3.03

11.57

4.01

3.64

2.69

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

0.42

0.23

6.16

1.54

1.57

1.35

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

1.50

1.67

2.27

5.74

5.55

9.22

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

4.09

4.31

4.85

8.64

7.65

10.17

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

5.79

6.53

6.66

10.10

8.31

13.00

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

8.90

10.41

11.39

12.43

10.42

14.04

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

14.43

18.93

17.91

17.67

15.27

14.52

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน LO Funds III – Global Government Fundamental Syst. Hdg,
(USD) I ณ วนนทชท 30 มปถรนสยน 2564
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองทถนหลวก
-2.83
0.36
-2.83
-1.80
3.31
N/A
N/A
3.37
Benchmark
-2.02
0.64
-2.02
-1.26
4.01
N/A
N/A
4.02
หมายเหตถ : Benchmark : Barclays Global Treasury Hedged (USD)
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขข ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คถณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจถบนว ไดข ทท https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund/48309.html
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงมนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารไทยพาณมชยย

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

20 พฤศจมกายน 2558
ไมนกกาหนด
40,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
5,547.35 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
11.3081 บาท/หนนวย
ซสทถอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทกาการซพ ตอขาย
8.30น น. - 12.00 น. ววทถนกววทกนาทกการซพ
าการซพตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00ทถกน.ววนทกาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตก
ต ทาของการซพ ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตก
ต ทาของการซพ ตอครวงต ถวดไป
ทถกววนทกาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ววทถนกทกววานการขายคพ
ทกาการซพ ตอขาย
ทถกน.
ววนทกาการซพ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
น เวลา 8.30 น. - 12.00

มมลคนาขวนตก
ต ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตก
ต ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงมนคนาขายคพน

T+6 คพอ 6 ววนทกาการหลวงจากววนทการายการขายคพน
(ประกาศNAV T+3 คพนเงมน T+6 เวลา 10.00 น.เปป นตข นไป)
คถณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนม รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-SGM

คถณกวนตยา พสถหมรวญนมกร (ผมขจดว การกองทถนทางเลพอก), เรมท มบรม หาร 26 กถมภาพวนธย 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 85.49%
(กรณทกองทถนจวดตว ตงไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทถ
ต
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-SGM

PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสมกรไทย
ททมบรม หารความสวมพวนธยธรถ กมจลมกคข าบถคคลและสาขา ธนาคารกสมกรไทย
ธนาคาร ทมสโกข จกากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสมน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท ไทยสมถทรประกวนชทวมต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวท เมพองไทยประกวนชทวมต จกากวด (มหาชน) เพพทอลมกคข ายมนมตลมงคย
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน ฟมนโนมทนา จกากวด
บรม ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน โรโบเวลธย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงไทย ซทมมโกข จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย กรถงศรท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย กสมกรไทย จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตมนาคมนภวทร จกากวด(มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรถรป จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วมคเคอรย ส (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ต จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ทมสโกข จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณมชยย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสมน จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนซนา จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมนวนเซทย ไซรวส จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ฟมลลมป (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กมมเอปง (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จกากวด (มหาชน)
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บรม ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จกากวด (มหาชน)
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทถน เอเชทย เวลทย จกากวด
บรม ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ ตอขายหนนวยลงทถน เวปลธย เมจมก จกากวด
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รข องเรชยน
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ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสมกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธมน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรถงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
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ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คถณสามารถตรวจสอบธถรกรรมทททอาจกนอใหข เกมดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองทถนสงวนสมทธมททจะไมนเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนกวบหรพ อเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรม กา พลเมพองสหรวฐอเมรม กา หรพ อผมขททมทถมทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรม กา หรพ อบถคคลซขงท
โดยปกตมมทถมทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรม กา รวมถขงกองทรวพยยสนม ของบถคคลดวงกลนาวและบรม ษวทหรพ อ
หข างหถขนสนวนซขงท จวดใหข มทขข ตนและดกาเนมนกมจกรรมในสหรวฐอเมรม กา

- การลงทถนในหนนวยลงทถนไมนใชนการฝากเงมน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคถขมครองของสถาบวนคถขมครองเงมนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงทถน
ซขงท ผมขลงทถนอาจไมนไดข รวบเงมนลงทถนคพนเตปมจกานวน
- ไดข รวบอนถมตว มจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกกากวบดมแลของสกานวกงาน ก.ล.ต
- การพมจารณารนางหนวงสพอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงทถนของกองทถนรวมนท ตมมไดข เปป นการแสดงวนาสกานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท ตชวนของกองทถนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนนวยลงทถนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรม ษวทจวดการกองทถนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท ตชวนสนวนสรถปขข อมมลสกาควญ ณ ววนททท 30 มมถนถ ายน 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผมดชอบในการดกาเนมนการของกองทถนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปป นเทปจ
และไมนทกาใหข ผข อม พทนสกาควญผมด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพมจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทถน (credit rating) ซขงท เปป นขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชการะหนท ต โดยพมจารณาจากผลการดกาเนมนงานทททผาน นมาและฐานะการเงมน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหถขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงทถน

ระดวบทททตกทากวนา
นนาลงทถน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชการะหนท ตไดข ตามกกาหนด

ตกทากวนา
BBB

ตกทากวนา
BBB(tha)

ตกทากวนา
Baa

ตกทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชการะหนท ตไดข ตามกกาหนด

อวนดวบเครดมตสมงทททสดถ มทความเสททยงตกทาทททสดถ ทททจะไมนสามารถชการะหนท ต
ไดข ตามกกาหนด
อวนดวบเครดมตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตกทามากทททจะไมนสามารถ
ชการะหนท ตไดข ตามกกาหนด
ความเสททยงตกทาทททจะไมนสามารถชการะหนท ตไดข ตามกกาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกมดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซขงท ขข ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทมศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงมนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขข ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซพ ตอขายในระดวบราคาทททตกทาลง โดยกองทถนรวมทททมทอายถเฉลททยของทรวพยยสนม ทททลงทถน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชมญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองทถนรวมทททมท portfolio duration ตกทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองทถนรวมลงทถนจะเปลททยนแปลงเพมทมขข ตนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกมจการลงทถน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปป นตข น ซขงท พมจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองทถนรวม หากกองทถนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองทถนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงทถน เชนน กองทถนรวมลงทถนดข วยสกถลเงมนดอลลารย ในชนวงทททเงมนบาทอนอน แตนขายทกากกาไรในชนวงทททบาทแขปง กองทถนรวม
จะไดข เงมนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทถนรวมลงทถนในชนวงทททบาทแขปงและขายทกากกาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข ตนกวนาเดมมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปป นเครพท องมพอสกาควญในการบรม หารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ทกาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงทถนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบถสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงทถนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงทถนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข ตนอยมกน บว ดถลยพมนมจของผมขจดว การกองทถนรวมในการพมจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงทถนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอการดกาเนมนงาน ฐานะทางการเงมน
หรพ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองทถนอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกมดจากกองทถน
ลงทถนในบางหมวดอถตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนออถตสาหกรรมนวตน กองทถนดวง
กลนาวอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนากองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายหมวดอถตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกมดจากกองทถนลงทถนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกมดเหตถการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกมจ สวงคม เปป นตข น กองทถนดวงกลนาวอาจมทผลการดกาเนมนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองทถนทททกระจายการลงทถนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรม มาณการซพ ตอขายทรวพยยสนม ของกองทถน
โดยคกานวณจากมมลคนาทททตกทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพ ตอทรวพยยสนม กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนม ทททกองทถนรวมลงทถนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนม สถทธมเฉลททยของกองทถนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองทถนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสมทธมภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองทถนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองทถนรวมมทคาน
TE ตกทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองทถนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตกทา ดวงนวตน กองทถนรวมนท ตจขงมทประสมทธมภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอมง ในขณะทททกองทถนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองทถนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงทถนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปป นตข น
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