กองททนรวมทททมทความเสททยงสสงหรร อซซบซซ อน
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนซงสรอชทชช วนสส วนสรท ปขซ อมสลสสาคซญ
กองททนเปป ดเค โกลบอล รปสกก -เออนแฮนซทก แอลโลเคชซทน
K Global Risk-Enhanced Allocation Fund
บรปษซทหลซกทรซ พยก จซดการกองททนกสปกรไทย จสากซด
K-GREAT
การเขซ ารส วมตส อตซ านททจรปต : ไดซ รซบการรซ บรอง CAC

• กองททนรวมผสม
• กองททนรวมหนส วยลงททนประเภท Fund of Funds
• กองททนรวมทททเนซ นลงททนแบบมทความเสททยงตส างประเทศ
คทณกสาลซงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนทเช หมาะกซบใคร?
คทณตซ องระวซงอะไรเปอ นพปเศษ?
สซดสส วนของประเภททรซ พยก สปนทททลงททน
คส าธรรมเนทยม
ผลการดสาเนปนงาน
ขซ อมสลอรทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมส ใชส การฝากเงปน
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คทณกสาลซงจะลงททนอะไร?
• กองททน K-GREAT เนข นลงททนในหนนวยลงททนกองททนตนางประเทศตวงแตน
ต 2 กองททนขข ตนไป
• กองททนจะลงททนในกองททนตนางประเทศกองททนใดกองททนหนขงท โดยเฉลททยในรอบปท บวญชทไมนเกกน 79% ของมมลคนา
ทรวพยยสนก สททธกของกองททน
• กองททนตนางประเทศมทนโยบายลงททนในตราสารแหนงททน ตราสารแหนงหนท ต สกนคข าโภคภวณฑยทววท โลก และสวญญาซซ ตอขาย
ลนวงหนข าเพซทอใหข มทสถานะการลงททนในสกนทรวพยยดงว กลนาว โดยจวดสรรนน ตาหนวกการลงททนในสกนทรวพยยเพซทอควบคทมความ
เสททยงของพอรย ตการลงททนโดยรวม
• กองททนตนางประเทศมทการลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอเพกทมสถานะการลงททนในสกนทรวพยยใหข มทมลม คนาสมงกวนา
มมลคนาทรวพยยสนก ของกองททน (Leverage)
• กองททน K-GREAT อาจลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน (EPM)
• กองททน K-GREAT ปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททน
กองททนตนางประเทศทททกองททน K-GREAT ลงททนมากกวนา 20% ของ NAV
1. กองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
Bloomberg Ticker: LGFGUIA LX
กองททนจะลงททนในตราสารททน พวนธบวตร อวตราดอกเบท ตย เงกนสกทลตนางๆ สวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าทททอขางอกงกวบดวชนทกลทมน
สกนคข าโภคภวณฑย ดวชนทเครดกตและดวชนทคาน ความผวนผวนตนางๆ เพซทอใหข บรรลทวตว ถทประสงคยการลงททน โดยการเลซอกใชข
กลยททธยการลงททนและตลาดทททลงททนจะเปป นไปตามดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททนตนางประเทศ โดยอาจลงททนทวงหมด
ต
ในกลทมน ประเทศเกกดใหมน (Emerging Market) ไดข
นอกจากนท ต ผมขจดว การกองททนตนางประเทศอาจลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าโดยมทวตว ถทประสงคยทงเพซ
ว ต ทอลดความเสททยง
และเพซทอเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททนซขงท เปป นสนวนหนขงท ของกลยททธยการลงททน
ผมขลงททนสามารถศขกษาขข อมมลกองททนรวมตนางประเทศไดข จาก
https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=38344
2. กองททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD)
Bloomberg Ticker: LOASUIA LX
กองททนจะลงททนในพวนธบวตร ตราสารหนท ตทททออกโดยภาครวฐหรซ อภาคเอกชน หทขนกมขแปลงสภาพ ตราสารททน เงกนตราสกทล
ตนางๆ กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทอนว ดวบความนนาเชซทอถซอตนทากวนาทททสามารถลงททนไดข (non – investment grade)
โดยการควดเลซอกตราสารทททลงททนทวงในดข
ต านผมขออกตราสาร ตลาดทททลงททนและสกทลเงกนทททลงททนจะเปป นไปตามดทลยพกนกจ
ของผมขจดว การกองททนตนางประเทศ โดยอาจลงททนทวงหมดในกลท
ต
มน ประเทศเกกดใหมน (Emerging Market)
ผมขจดว การกองททนตนางประเทศอาจลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าโดยมทวตว ถทประสงคยทงเพซ
ว ต ทอลดความเสททยง และเพซทอ
เพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททนซขงท เปป นสนวนหนขงท ของกลยททธยการลงททน
ผมขลงททนสามารถศขกษาขข อมมลกองททนรวมตนางประเทศไดข จาก
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https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=43059
กลยททธก ในการบรปหารจซดการลงททน
มทงน ลงททนในกองททนตนางประเทศทททบรก หารกองททนเพซทอควบคทมความเสททยงของพอรย ตการลงททนโดยรวม
คทณสามารถศขกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก : www.lombardodier.com

กองททนรวมนทเช หมาะกซบใคร?
• ผมขลงททนทททคาดหววงผลตอบแทนทททสมนทาเสมอในระยะยาว ภายใตข วฏว จวกรเศรษฐกกจทททเปลททยนแปลงไป โดยผมขลงททน
สามารถยอมรวบความผวนผวนจากราคาหนนวยลงททนไดข
• ผมขลงททนทททเขข าใจและสามารถรวบความเสททยงจากการลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอเพกทมสถานะการลงททนใน
สกนทรวพยยใหข มทมลม คนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสนก ของกองททน (Leverage) ไดข
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมขททสามารถลงททนไดข ระยะยาวตวงแตน
ต 5 ปท ขข ตนไป
กองททนรวมนทไช มส เหมาะกซบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจนานวนเงกนทททแนนนอน หรซ อรวกษาเงกนตข นใหข อยมคน รบ
ทสาอยส างไรหากยซงไมส เขซ าใจนโยบาย และความเสททยงของกองททนนท ช
- อส านหนวงสซอชท ตชวนฉบวบเตปม หรซ อสอบถามผมขสนวบสนทนการขายและบรก ษวทจวดการ
- อยส าลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ตดทพอ
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คทณตซ องระวซงอะไรเปอ นพปเศษ?
คสาเตรอนทททสาส คซญ
•กองททน K-GREAT เปป นผลกตภวณฑยในตลาดททนทททมทความเสททยงสมงหรซ อมทความซวบซข อน ซขงท มทความแตกตนางจากการลงททนในกองททน
รวมทววท ไป ผมขลงททนควรสอบถามรายละเอทยดเพกทมเตกมจากคนขาย หรซ อศขกษารายละเอทยดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองททน
• กองททนตนางประเทศลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอเพกทมสถานะการลงททนในสกนทรวพยยใหข มทมลม คนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสนก ของ
กองททน (Leverage) ทนาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง ดวงนวนต หากเกกดเหตทการณยททสงน ผล
กระทบเชกงลบกวบกองททน กองททนอาจประสบภาวะขาดททนสมงมากจนสนงผลใหข ผข ลม งททนสมญเสทยเงกนลงททนทวงหมด
ต
• กองททน K-GREAT อาจมทการลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอการเพกทมประสกทธกภาพการบรก หารการลงททน (Efficient Portfolio
Management) และหรซ อ ตราสารทททมทสญ
ว ญาซซ ตอขายลนวงหนข าแฝง ทนาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอกง
โดยตรง จขงอาจมทกนาไร / ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอกงโดยตรง
• กองททน K-GREAT จะลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพกนกจของผมขจดว การกอง
ททน ดวงนวนต กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนมทนโยบายทททจะลงททนในหนนวยลงททนของกองททนตนางประเทศ กองททนจขงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททเขข าไปลงททน
อาจออกมาตรการในภาวะทททเกกดวกกฤตการณยททไมนปกตก หรซ อเกกดการเปลททยนแปลงทางดข านเศรษฐกกจ การเมซองหรซ อสวงคมทนาใหข กองททน
ไมนสามารถนนาเงกนกลวบเขข ามาในประเทศ ซขงท อาจสนงผลใหข ผข ลม งททนอาจไดข รวบชนาระเงกนคนาขายคซนหนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาททท
กนาหนดไวข ในหนวงสซอชท ตชวน

แผนภาพแสดงตสาแหนส งความเสททยงของกองททนรวม
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ปซ จจซยความเสททยงทททสาส คซญ
ความเสททยงจากความผซนผวนของราคาหลซกทรซ พยก (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดนาเนกนงาน (SD)

ตนทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซวในผสซออกรายใดรายหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปก ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

สมง

50% - 80%

> 80%

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตนทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปก ดเผยขข อมมลดวงกลนาว
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ความเสททยงจากการลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนททง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปก ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

ความเสททยงจากการลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนททง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตนทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปก ดเผยขข อมมลดวงกลนาว

ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอซตราแลกเปลททยน (exchange rate risk)
ตนทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทซงช หมด/
เกรอบทซงช หมด

บางสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปซองกซน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50-100% ของเงกนลงททนในตนางประเทศ

*คทณสามารถดสขซอมสลเพปทมเตปมไดซ ทท www.kasikornasset.com
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สซดสส วนของประเภททรซ พยก สปนทททลงททน
อซทน ๆ : 2.77%
เงกนฝาก
หรซ อตราสารเททยบเทนาเงกนฝาก
: 2.03%

(% NAV)

หนนวยลงททน : 95.20%

หลซกทรซ พยก ทท มทมสลคส าการลงททนสสงสทด 5 อซนดซบแรก
LO FUNDS- ALL ROADS GROWTH,SYST .NAV HDG, (USD) I (LOF)
LO FUNDS III -CAPITAL GROWTH,(USD) I A (LOF)
บมจ.ธนาคารกสกกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารไทยพาณกชยย (SCB) (AA+(tha))
JP MORGAN CHASE BANK (JPM) (Aa3)

(% NAV)
47.76%
47.44%
1.01%
1.01%
0.01%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ต ต คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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Portfolio Breakdownของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
Sovereign Bonds
Credit
Defensive Alternatives
Commodities
Developed Equities

99.80%
48.80%
35.80%
24.70%
15.90%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2563
กองททนตนางประเทศมทการลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอเพกทมสถานะการลงททนในสกนทรวพยยใหข มทมลม คนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสนก ของกองททน
(Leverage) ดวงนวนต พอรย ตการลงททนอาจมทสถานะการลงททนเกกนกวนารข อยละ 100 ของมมลคนาทรวพยยสนก สททธกของกองททน

Portfolio Breakdownของกองททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD)
Fixed Income - Sovereign
Fixed Income - Developed CDS
Volatility
Equities - Developed Markets
Commodities

159.50%
44.10%
41.50%
28.60%
20.00%

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2563
กองททนตนางประเทศมทการลงททนในสวญญาซซ ตอขายลนวงหนข าเพซทอเพกทมสถานะการลงททนในสกนทรวพยยใหข มทมลม คนาสมงกวนามมลคนาทรวพยยสนก ของกองททน
(Leverage) ดวงนวนต พอรย ตการลงททนอาจมทสถานะการลงททนเกกนกวนารข อยละ 100 ของมมลคนาทรวพยยสนก สททธกของกองททน
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คส าธรรมเนทยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวตน คทณควรพกจารณาการเรท ยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจรป ง % ตส อปท ของ NAV

คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจากกองททนรวม (% ตส อปท ของ NAV)
คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจากกองททน
สมงสทดไมนเกกน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกกน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสทดไมนเกกน 1.0700 เกปบจรกง 1.1528

เกปบจรกง 1.0700

0.00

เกปบจรกง 0.0300

การจวดการ

สมงสทดไมนเกกน 0.2675

เกปบจรกง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกกน 0.3210

นายทะเบทยน

เกปบจรกง 0.0100

คนาใชข จนายอซทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอซทนๆ เปป นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพกทม ภาษทธรท กกจเฉพาะหรซ อภาษทอซทนใดแลข ว

คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจากผสซถรอหนส วย (% ของมสลคส าซรอช ขาย)
รายการ
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซซ ตอคซนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สสงสทดไมส เกปน
3.00%

เกอบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพกทมเตกม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอซทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกปบ
ตามทททจาน ยจรก ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซซ ตอคซนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรซ อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจรป ง % ตส อปท ของ NAV

คส าธรรมเนทยมของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
(% ตส อปท ของ NAV)
คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจากกองททน
1.60

1.5000

1.40
1.20
1.00

0.8600
0.7500

0.80
0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรก ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GREAT1

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2563

คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจรป ง % ตส อปท ของ NAV

คส าธรรมเนทยมของกองททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD)
(% ตส อปท ของ NAV)
คส าธรรมเนทยมทททเรท ยกเกอบจากกองททน
1.40

1.2400

1.20

1.0000

1.00
0.80

0.9100

0.7500

0.60
0.40

0.2400

0.1600

0.20
0.00

การจวดการ

คนาใชข จนายอซทนๆ
คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกปบจรก ง

รวมคนาใชข จนาย

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-GREAT2

หมายเหตท : เปป นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2563
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ผลการดสาเนปนงาน
* ผลการดนาเนกนการในอดทต มกไดข เปปนสกงท ยซนยวนถขงผลการดนาเนกนงานในอนาคต *

1. ไมส มทดซชนทชทวช ซด (Benchmark) เนรทองจากกองททนนทลช งททนในหนส วยลงททนของกองททนรวมตส างประเทศทททบรปหารโดย
ใชซ กลยททธก Risk-based methodology ซนทงกองททนรวมตส างประเทศลงททนในสปนทรซ พยก หรร อกลทสมสปนทรซ พยก หลาย
ประเภท และจซดสรรนสาช หนซกการลงททนในสปนทรซ พยก หรร อกลทสมสปนทรซ พยก โดยมทวซตถทประสงคก เพรทอควบคทมความเสททยง
ของพอรก ตการลงททนโดยรวม จนงไมส มทดซชนทชทวช ซดทททเหมาะสมสสาหรซ บกองททนตส างประเทศนซนช
2. ผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงตามปท ปฏปทนป
ผลการดสาเนปนงานของกองททน
20.00%

17.71%

16.00%
12.00%

% ตส อปท

8.00%

6.80%

4.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
-2.07%

-4.00%
-8.00%
-12.00%

2560

-10.79%

2561

กองททน

2562

2563

ดวชนทชท ตววดของกองททน

หมายเหตท : กองททนไมนมทดชว นทชท ตววด และในปท ทททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดนาเนกนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทท
ต
นจนถขงววนทนาการสทดทข ายของ
ปท ปฏกทกนนวตน
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ผลการดนาเนกนงานของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD)
ผลการดสาเนปนงานของกองททนตส างประเทศ
30.00%

27.62%

25.00%
19.46%

20.00%

% ตส อปท

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

0.01%

3.02%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-5.00%
-10.00%

-3.76%
2558

2559

2560

กองททน

-9.65%2561

2562

2563

ดวชนทชท ตววดของกองททน

For MOM_K-GREAT1

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดนาเนกนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทท
ต
นจนถขงววนทนาการสทดทข ายของปท ปฏกทกนนวตน
ผลการดนาเนกนงานของกองททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD)
ผลการดสาเนปนงานของกองททนตส างประเทศ

24.48%

25.00%
20.00%

% ตส อปท

15.00%
10.00%

7.39%

6.90%

5.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-5.00%
-10.00%

-6.82%
2560

2561

กองททน

2562

2563

ดวชนทชท ตววดของกองททน

For MOM_K-GREAT2

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดนาเนกนงานตวงแตน
ต วนว จวดตวงกองทท
ต
นจนถขงววนทนาการสทดทข ายของปท ปฏกทกนนวตน

3. กองททนนทเช คยมทผลขาดททนสสงสทดในชส วงเวลา 5 ปท ครอ -13.76%

* กรณทกองททนจซดตซงช ไมส ครบ 5 ปท จะแสดงคส าทททเกปดขนนช นซบตซงช แตส จซดตซงช กองททน

4. ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงาน (standard deviation) ครอ 7.36% ตส อปท
* กรณทกองททนจซดตซงช ไมส ครบ 5 ปท จะแสดงคส าทททเกปดขนนช นซบตซงช แตส จซดตซงช กองททน

5. ความผซนผวนของสส วนตส างผลการดสาเนปนงานและดซชนทชทวช ซด (Tracking Error : TE) ครอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพรทอใชซ เปรท ยบเททยบผลการดสาเนปนงาน ณ จทดขาย ครอ Foreign Investment Allocation
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7. ผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงแบบปซ กหมทด ณ วซนททท 30 ธซนวาคม 2563
YTD
K-GREAT
-2.07
ตววชท ตววด
N/A
ความผวนผวนของกองททน * 6.50
ความผวนผวนของตววชท ตววด * N/A

3 เดรอน

6 เดรอน

1 ปท *

3 ปท *

5 ปท *

4.68
N/A
5.64
N/A

5.85
N/A
5.22
N/A

-2.07
N/A
6.50
N/A

0.96
N/A
7.20
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปท * ตซงช แตส จซดตซงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

2.89
N/A
7.36
N/A

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วกธทการคนานวณผลการดนาเนกนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนกนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรก ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
ตารางแสดงผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงของกลทสม Foreign Investment Allocation ณ วซนททท 30 ธซนวาคม 2563
หมายถนง ผลการดสาเนปนงาน / ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงานของกองททน K-GREAT
ผลการดสาเนปนงาน (%)
Peer Percentile
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท
10 ปท
เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

14.01

24.53

25.29

10.61

10.49

8.94

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

9.73

16.05

11.17

5.18

6.23

8.92

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

6.57

10.19

3.26

2.43

4.83

5.66

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

4.52

7.11

0.92

1.26

2.91

3.04

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

2.74

4.60

-5.33

-1.80

0.94

2.51

5 ปท

10 ปท

Peer Percentile

ความผซนผวนของผลการดสาเนปนงาน (%)
3 เดรอน
6 เดรอน
1 ปท
3 ปท

เปอรย เซปนตยไทลยทท 5

2.48

2.48

6.21

5.71

7.27

9.19

เปอรย เซปนตยไทลยทท 25

5.28

4.91

9.90

8.72

8.01

9.25

เปอรย เซปนตยไทลยทท 50

7.11

7.09

13.26

10.25

9.89

12.65

เปอรย เซปนตยไทลยทท 75

10.59

11.65

17.88

12.66

13.44

14.05

เปอรย เซปนตยไทลยทท 95

16.20

18.10

29.79

18.23

15.97

14.64
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8. ผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงแบบปซ กหมทดของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD) ณ วซนททท 31
ธซนวาคม 2563

(%)
ตซงช แตส จซดตซงช
6.34
N/A

กองททน
YTD
3 เดรอน 6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท
10 ปท
กองททนหลวก
-3.76
3.89
N/A
-3.76
1.27
6.40
N/A
Benchmark
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : ไมนมท
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขข ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลผลการดนาเนกนงานของกองททน LO Funds III – Capital Growth, Class I (USD) ทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท
https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=38344

8. ผลการดสาเนปนงานยซ อนหลซงแบบปซ กหมทดของกองททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD) ณ วซนททท 31
ธซนวาคม 2563

(%)
ตซงช แตส จซดตซงช
8.97
N/A

กองททน
YTD
3 เดรอน 6 เดรอน
1 ปท
3 ปท
5 ปท
10 ปท
กองททนหลวก
7.39
7.01
N/A
7.39
7.55
N/A
N/A
Benchmark
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : ไมนมท
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขข ตนไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลผลการดนาเนกนงานของกองททน LO Funds – All Roads Growth, Class I (USD) ทททเปป นปว จจทบนว ไดข ทท
https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-details.html?c_id=43059
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ขซ อมสลอรทนๆ
นโยบายการจส ายเงปนปซ นผล

ไมนจาน ยเงกนปว นผล

ผสซดสแลผลประโยชนก

บมจ. ธนาคารไทยพาณกชยย

วซนทททจดทะเบทยน
อายทโครงการ
จสานวนเงปนททนโครงการ

6 กวนยายน 2560
ไมนกนาหนด
6,000 ลข านบาท

ขนาดกองททน
4,187.21 ลข านบาท
มสลคส าหนส วยลงททน (NAV)
10.9925 บาท/หนนวย
ซรททอกช ววและขายคร
นหนสเวลา
วยลงทท
นทนาการซซ ตอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทนนาทนการซซ
าการซซตอ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทนาการซซ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคนบาท
าขวนตน
ต ทาของการซซ ตอครวงต แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตน
ต ทาของการซซ ตอครวงต ถวดไป
ททกววนทนาการซซ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทนววานการขายคซ
ทนาการซซ ตอขาย
ททกน.
ววนทนาการซซ ตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตน
ต ทาของการขายคซน
ยอดคงเหลซอขวนตน
ต ทา

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงกนคนาขายคซน

T+6 คซอ 6 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายคซน
(ประกาศNAV T+3 คซนเงกน T+6 เวลา 10.00 น.เปปนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนก รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รายชรทอผสซจซดการกองททน
อซตราสส วนหมทนเวทยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

K-GREAT

คทณกวนตยา พสทหกรวญนกกร (ผมขจดว การกองททนทางเลซอก), เรกท มบรก หาร 26 กทมภาพวนธย 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 28.15%
(กรณทกองททนจวดตว ตงไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ต จดว ตวงกองทท
ต
น)
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ผสซสนซบสนทนการขายหรร อรซ บซรอช ครน

K-GREAT

PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสกกรไทย
ธนาคาร ทกสโกข จนากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสกน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จนากวด (มหาชน)
บรก ษวท เมซองไทยประกวนชทวกต จนากวด (มหาชน)
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ตอขายหนนวยลงททน ฟกนโนมทนา จนากวด
บรก ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซซ ตอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมกโกข จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย กสกกรไทย จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตกนาคกนภวทร จนากวด(มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลปก จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วกคเคอรย ส (ประเทศไทย) จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ต จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ทกสโกข จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณกชยย จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสกน จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนซนา จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกนวนเซทย ไซรวส จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ฟกลลกป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กกมเอปง (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จนากวด (มหาชน)
บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จนากวด
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บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จนากวด
บรก ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซซ ตอขายหนนวยลงททน เวปลธย เมจกก จนากวด
ตปดตส อสอบถาม / รซ บหนซงสรอชทชช วน /
รซ องเรทยน

บรก ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสกกรไทย จนากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสกกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธกน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทททอาจกส อใหซ เกปด
ความขซดแยซ งทางผลประโยชนก

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกกดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณทสงวนสปทธปไมส ขายหนส วยลงททน

กองททนสงวนสกทธกททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรซ อเพซทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรก กา พลเมซองสหรวฐอเมรก กา หรซ อผมขททมทถกทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรก กา หรซ อบทคคลซขงท
โดยปกตกมทถกทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรก กา รวมถขงกองทรวพยยสนก ของบทคคลดวงกลนาวและบรก ษวทหรซ อ
หข างหทขนสนวนซขงท จวดใหข มทขข ตนและดนาเนกนกกจกรรมในสหรวฐอเมรก กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงกน รวมทวงไมน
ต ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงกนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน
ซขงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงกนลงททนคซนเตปมจนานวน
- ไดข รวบอนทมตว กจดว ตวงต และอยมภน ายใตข การกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต
- การพกจารณารนางหนวงสซอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ตมกไดข เปปนการแสดงวนาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสซอชท ตชวนของกองททนรวม หรซ อ ไดข ประกวนราคาหรซ อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวตน
ทวงนท
ต ต บรก ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสซอชท ตชวนสนวนสรทปขข อมมลสนาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผกดชอบในการดนาเนกนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปปนเทปจ
และไมนทนาใหข ผข อม ซทนสนาควญผกด

K-GREAT
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คสาอธปบายเพปทมเตปม

- ความเสททยงจากการผปดนซดชสาระหนทขช องผสซออกตราสาร (Credit Risk) หมายถขง การพกจารณาจากอวนดวบความนนาเชซทอถซอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซขงท เปปนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ต โดยพกจารณาจากผลการดนาเนกนงานทททผาน นมาและฐานะการเงกน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดซบ
การลงททน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตนทากวนา
นนาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสาอธปบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

ตนทากวนา
BBB

ตนทากวนา
BBB(tha)

ตนทากวนา
Baa

ตนทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

อวนดวบเครดกตสมงทททสดท มทความเสททยงตนทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชนาระหนท ต
ไดข ตามกนาหนด
อวนดวบเครดกตรองลงมาและถซอวนามทความเสททยงตนทามากทททจะไมนสามารถ
ชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด
ความเสททยงตนทาทททจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดข ตามกนาหนด

- ความเสททยงจากความผซนผวนของมสลคส าหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณทกองททนรวมตราสารหนท ช เกกดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ตยซขงท ขข ตนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน
ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปปนตข น โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลททยนแปลงในทกศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ตย เชนน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงกนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ตทททออกใหมนกปจะสมงขข ตนดข วย ดวงนวตนราคา
ตราสารหนท ตทททออกมากนอนหนข าจะมทการซซ ตอขายในระดวบราคาทททตนทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนก ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชกญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตนทากวนา
(2) กรณทกองททนรวมตราสารททน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพกทมขข ตนหรซ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกกจการลงททน ปว จจวยทางการเมซองทวงในและตน
ต
างประเทศ เปปนตข น ซขงท พกจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอซตราแลกเปลททยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงกนดอลลารย ในชนวงทททเงกนบาทอนอน แตนขายทนากนาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดข เงกนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทนากนาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข ตนกวนาเดกมดข วยเชนนกวน ดวงนวตน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปปนเครซท องมซอสนาควญในการบรก หารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ทนาไดข ดงว ตนอไปนท ต
- ปซองกซนความเสททยงทซงช หมดหรรอเกรอบทซงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปซองกซนความเสททยงบางสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อาจปซองกซนความเสททยงตามดทลยพปนปจของผสซจซดการกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนซทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข ตนอยมกน บว ดทลยพกนกจของผมขจดว การกองททนรวมในการพกจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรซ อไมน
- ไมส ปซองกซนความเสททยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซว (High Concentration Risk)
(1) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซวในผสซออกตราสารรายใดรายหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกกดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกกดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดนาเนกนงาน ฐานะทางการเงกน
หรซ อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดนาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ความเสททยงจากการลงททนกระจทกตซวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกกดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกกดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวตน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดนาเนกนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
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- อซตราสส วนหมทนเวทยนการลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) ครอ ปรก มาณการซซ ตอขายทรวพยยสนก ของกองททน
โดยคนานวณจากมมลคนาทททตนทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซซ ตอทรวพยยสนก กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนก ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนก สททธกเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คซอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ตววด ซขงท สะทข อนใหข เหปนถขง
ประสกทธกภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ตววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตนทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตราทททตนทา ดวงนวตน กองททนรวมนท ตจขงมทประสกทธกภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอกง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวตน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนข อยลง เปปนตข น
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กองทุนเปิ ดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชัน (K-GREAT)

หนังสือยินยอมรับทราบความเสียงจากการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั น (K-GREAT)
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสียง และ
ผลตอบแทนทีเกียวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั น (K-GREAT)
เป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนเปิ ดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชัน (K-GREAT) จัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความเสียงสูงหรือมี
ความซับ ซ้อ น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว ไป เนื อ งจากกองทุน K-GREAT ลงทุ นในกองทุ น
ต่างประเทศทีลงทุ นในสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าที มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน โดยมีว ัตถุ ประสงค์เพือเพิมสถานะการลงทุ นใน
สินทรัพย์โดยรวม (Leverage) อาจมีการลงทุนทั3งสถานะการซื3 อ (long position) และสถานะการขาย (short position) ที
สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงส่งผลให้กองทุน K-GREAT มีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์
โดยตรง
2. กองทุนต่างประเทศทีกองทุน K-GREAT เข้า ไปลงทุน มีก ารลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือเพิม สถานะการ
ลงทุนให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) แม้ว่าการเพิมสถานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าจะช่วยเพิมโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนให้สูงขึ3 น แต่ก็อาจทําให้กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงขึ3 น
เช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุน ผลจากการเพิมสถานะการลงทุนจะทําให้กองทุนประสบภาวะ
ขาดทุนสูงมาก

ลงชือผูซ้ อหน่
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