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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO  
SCB Largo Fund (SCBLARGO) 

(ชนิดสะสมมูลค่า : SCBLARGOA) 
กองทุนรวมตราสารหนี ้

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)  

กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่งต่างประเทศ 

 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทนุ       
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

คุณกำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 

กองทนุรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน 
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กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O LARGO 
(กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) SR/C (EUR) สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย H2O AM LLP จด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทน
หลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า EONIA +0.10% ต่อปีเมื่อลงทุนไม่ต่ำกวา่ระยะเวลาการลงทุน
ที่แนะนำ (1 - 2 ปี)  

กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก (absolute performance) โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กองทุนหลักจะลงทุนทั้ งโดยตรงและ
ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงการซื้อ
หรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจลงทุน (relative positions & arbitrages) 

กองทุนหลักมีการควบคุมความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเป้าค่า VAR (Value at Risk) ไว้ที่ 2.5% ของ NAV ที่
ค่า confidence interval 99% บนระยะเวลา 20 วัน และมีการตั้งเป้าค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ex-post volatility) ให้อยู่
ระหว่าง 1% - 2% ต่อปี  

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว กองทุนหลักคาดว่าผลตอบแทนที่กองทุนหลักทำได้จะขึ้นอยู่กับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็น (relative positions and arbitrages) มากกว่าทิศทางทั่วไปของตลาด (directional positions)  

กลยุทธ์การลงทุนจะมีลักษณะเป็นการพิจารณาจากภาพรวม (top-down) ซึ่งใช้ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ข้อมูลการเคล่ือนไหวของเงินทุน และข้อมูลความต่างของราคาสินทรัพย์ในตลาดซื้อขาย   
ต่าง ๆ  

กองทุนหลักมุ่งที่จะให้ค่า modified duration โดยรวมอยู่ระหว่าง -1% ถึง 1% 

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง กองทุนป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสม
สำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึง
อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม  
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว 

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://www.h2o-am.com/our-funds/ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน H2O 
LARGO (กองทุนหลัก) มีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก เมื่อลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 - 2 ปี 

    
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ 
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+3 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
-  ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคาต่ำ 
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

 ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนนุการขายและบริษัทจัดการ  
- อย่าลงทุนหากไมเ่ข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

   
คำเตอืนที่สำคัญ 

- กองทุนเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป      
ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน  

- กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาทและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงิน EUR ซึ่งกองทุน
หลักลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินต่าง ๆ กองทุนหลัก
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและ SCBLARGO อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่ งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน  

- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนตาม
ความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน (overexpose its portfolio) รวมถึงกองทุน SCBLARGO อาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) และอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

- กองทุนนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเส่ียงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น   
จึงมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน 

- กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล่องตำ่ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่
เหมาะสม 

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
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- กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนดัชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale 
ต่ำ             สูง 

AAA AA, A BBB ต่ำกว่า BBB Unrated 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV 

ความเสีย่งจากความผันผวนของมูลค่าหนว่ยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ต่ำ             สูง 

ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือน ถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

หมายเหตุ : Modified duration ของกองทุนหลัก คือ -1% ถึง 1%  ณ วันท่ี 30 ม.ิย 63 Modified duration ของกองทุนหลักเท่ากับ -1% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD) 
ต่ำ             สูง 

≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรวม  
ตำ่             สูง 

≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน 
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ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัรายประเทศรวม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมกีารลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมรกิา  
พิจารณาจากการลงทุนกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไมร่วมประเทศไทย) 

ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ำ             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินจิ ไม่ป้องกัน 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนคิดเป็น 94.37% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่www.scbam.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scbam.com/
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% ของ NAV                   

 

ชื่อทรัพย์สนิและการลงทนุสูงสุด 5 อนัดับ 

 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปจัจุบันได้ที่ website: www.scbam.com 

รายละเอียดทรัพย์สนิทีก่องทนุหลกัลงทนุ 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
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เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที ่https://www.h2o-am.com/our-funds/ 
 
 



8 
 

    
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

หมายเหตุ:  
- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (ถ้ามี) ท่ีเรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุน
ในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ี
กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น  
- ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนำเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศน้ัน (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
- ผู้ลงทุนสามารถดขู้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้วนแบบเต็มได้ท่ี www.scbam.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

ค่าธรรมเนียม 
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รายการ สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 3.21% ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 3.21% ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนเข้า      
- ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก    

 
3.21% 
3.21% 

  
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน 

ตามที่นายทะเบียนเรยีกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ตามทีจ่่ายจริง ตามทีจ่่ายจริง 
หมายเหต:ุ  
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ / สั่งขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 
- ค่าธรรมเนียมการขาย / รับซ้ือคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน  
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 
- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 
ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 
1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมตน้ทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนแบบเต็มได้ท่ี www.scbam.com 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก (Class SR/C) 
Entry Fee : 2.00% (currently : none) 
Fixed fee : 0.60% 
Performance Fee : 20% เมื่อผลการดำเนินงานของกองทุนมากกว่า EONIA+0.10% 

เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

หมายเหตุ กองทุนมีการเปล่ียน class ทีล่งทุนจาก R/C เป็น SR/C เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.h2o-am.com/our-funds/ 

 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
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*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต* 

ดัชนีชี้วดั คือ  
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR) สัดส่วน 100%  
กองทุนจะใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) 

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทนุสูงสดุในชว่งเวลา 5 ปี คือ -3.06% 
* กรณกีองทนุจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ทีเ่กิดขึ้นตัง้แตจ่ดทะเบยีนกองทุนจนถึงวันท่ีรายงาน 

ความผันผวนของผลการดำเนนิงาน (Standard Deviation) คอื 3.00% ต่อป ี
* กรณีกองทุนจดทะเบยีนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกิดขึ้นตัง้แตจ่ดทะเบียนกองทุนจนถึงวันท่ีรายงาน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Discretionary F/X Hedge or 
Unhedge 
* คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจบุันได้ที่ www.scbam.com 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

 

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อป ี
* เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2563 คุณสามารถดขู้อมูลทีเ่ปน็ปัจจุบันได้ที่ www.scbam.com 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

Peer 
Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 7.89 3.72 4.62 3.02 2.72 2.39 2.23 5.29 4.32 2.68 3.81 5.09 

25th Percentile 6.64 2.79 3.49 2.73 0.80 1.07 3.59 6.22 4.95 2.91 4.47 5.98 

50th Percentile 5.17 -1.13 0.57 1.27 0.33 -0.58 6.03 9.14 6.49 5.01 4.53 7.09 

75th Percentile 3.39 -2.56 -1.22 -0.47 -0.21 -0.96 7.14 10.81 7.54 5.84 4.74 7.70 

95th Percentile 1.19 -8.18 -4.48 -3.97 -3.11 -1.27 11.35 16.39 10.87 6.70 6.75 8.19 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลกั (Class R/C) 

 
เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2563  
คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนัได้ที่ https://www.h2o-am.com/our-funds/ 

 

    
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบียน 1 เมษายน 2563 

อายุโครงการ ไม่กำหนด    

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 
14.00 น.  
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท 

วันทำการขาย: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทนุ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 
14.00 น.   
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน:  1,000 บาท 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:  1,000 บาท 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ 
NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 4 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนับ
จากวันทำรายการขายคืน (T+4))  

ข้อมูลอื่น ๆ 
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คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่:  
- www.scbam.com ทุกวันทำการ  
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน นายศุภกร ตุลยธัญ                                                    1 เมษายน 2563 
นายศุภจกัร เอิบประสาทสุข                                        1 เมษายน 2563 
น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์                                              1 เมษายน 2563 
นาย ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล                                    1 เมษายน 2563 
น.ส. จารุภร หลักคำ                                                   1 เมษายน 2563
น.ส. อรจิรา คนเพียร                                                  1 เมษายน 2563 
น.ส. มินตรา จันทวิชชประภา                                      1 เมษายน 2563 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)  0 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น 
(ถ้ามี) 

ติดต่อสอบถาม 

รับหนังสือชี้ชวน 

ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website: www.scbam.com       
email: advisory.scbam@scb.co.th                                

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิด
จากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถอื
หน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com                                    

- คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ที่ www.scbam.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
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▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที ่13 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด 

 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารท่ีลงทุน (credit risk) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาและ
ฐานการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คำอธิบาย 
ระดับท่ีน่าลงทุน AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ำที่สุดที่จะ

ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 
 AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเส่ียง

ต่ำมากทีจ่ะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 
 A A(tha) A A ความเส่ียงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม

กำหนด 
 BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้

ได้ตามกำหนด 
ระดับท่ีต่ำกวา่น่าลงทุน ต่ำกว่า 

BBB 
ต่ำกว่า 
BBB(tha) 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
ขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่
ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคา
มากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร 
เป็นต้น ทำให้ ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทนุได้ 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคล่อง
ในการซื้อขายต่ำ ท้ังนี ้สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอปุทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มี
ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญความเส่ียง
จากการลงทุนในตราสารทีม่ีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนนิงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทุนด้วยสกุลเงนิดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทออ่น แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปน้ี 

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากการ
ป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียงหรือไม่ 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้  โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี  
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพยีงพลเมือง
สหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
และบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนนิกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้
สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
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ต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

สรุปสาระสำคัญของกองทนุ H2O LARGO (กองทนุหลัก) 

กองทุนมีการเปล่ียน class ที่ลงทนุจาก R/C เปน็ SR/C เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

นโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า EONIA +0.10% ต่อปีเมื่อลงทุนไม่ต่ำ
กว่าระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำ (1 – 2 ปี) 

กองทุนหลักมี แนวทางการลงทุน เพื่ อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก (absolute 
performance) โดยลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่
อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งในส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีกองทุนหลักจะลงทุนทั้ง
โดยตรงและผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่าน
มุมมองการลงทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ต่ างไป จากมู ลค่ าที่ ควรจะ เป็ นในการตัด สิน ใจลงทุน  (relative positions & 
arbitrages) 

กองทุนหลักมีการควบคุมความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเป้าค่า 
VAR (Value at Risk) ไว้ที่  2.5% ข อ ง NAV ที่ ค่ า  confidence interval 99%  บ น
ระยะเวลา 20 วัน และมีการตั้งเป้าค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ex-post volatility) 
ให้อยู่ระหว่าง 1% - 2% ต่อป ี

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว กองทุนหลักคาดว่าผลตอบแทนที่กองทุนหลักทำได้จะ
ขึ้นอยู่กับ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็น (relative 
positions & arbitrages) มากกว่าทิศทางทั่วไปของตลาด (directional positions) 

กลยุทธ์การลงทุนจะมีลักษณะเป็นการพิจารณาจากภาพรวม (top-down) ซึ่งใช้
ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์
ข้อมูลการเคล่ือนไหวของเงินทุน และข้อมูลความต่างของราคาสินทรัพย์ในตลาดซื้อ
ขายต่าง ๆ 

กองทุนหลักมุ่งทีจ่ะใหค้่า modified duration โดยรวมอยู่ระหว่าง -1% ถึง 1% 

ประเทศที่จดทะเบียน ฝรั่งเศส 

วันจัดตั้งกองทุน 11 มกราคม 2562 

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุน 

ISIN FR0013393261 

Bloomberg H2OLESR FP 

ดัชนีอา้งอิง (Index) EONIA  
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Index Ticker DBDCONIA 

สกุลเงิน ยูโร (EUR) 

ผู้จัดการกองทุน (Manager) H2O AM LLP 

เว็บไซต์ (website) https://www.h2o-am.com/our-funds/ 

 



COMPLEX FUND
กลยุทธ์การลงทุนซับซ้อน

เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน 
ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนมีการลงทุนแบบกระจุกตัว ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง 
รวมถึงควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO

SCB Largo Fund (SCBLARGO)
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ระดับ 4 – กองทุนประเภทตราสารหน้ี (Complex Product)

นโยบาย
การลงทุน

นโยบาย
จ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยง

การซื้อขาย
หน่วยลงทุน

เวลาซื้อขายหน่วยลงทุน  ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน เริ่มตั้งแต่เปิดท าการ – 14:00 น. 

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน สับเปลี่ยน: T+3 / ขายคืน: T+4

การค านวณ NAV  ค านวณ: T+2 / ประกาศ: T+3

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
ได้แก่ H2O Largo ชนิดหน่วยลงทุน SR EUR ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

Master fund – H2O Largo
❖ บริหารเชิงรุก (active management) โดย H2O AM LLP
❖ จดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้ UCITS
❖ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนเป็นบวก (absolute performance) โดยลงทุนทั้งโดยตรงและผ่าน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตราสารหน้ีและอัตราแลกเปลี่ยน
❖ ความผันผวนเป้าหมาย 1 – 2% ต่อปี

❖ ชนิดสะสมมูลค่า SCBLARGOA ไม่จ่าย
❖ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ SCBLARGOR ไม่จ่าย
❖ ชนิดจ่ายเงินปันผล SCBLARGOD ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง
❖ ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล SCBLARGOP ไม่จ่าย

ข้อมูลส าคัญกองทุน SCBLARGO

COMPLEX FUND

นโยบายป้องกัน
ความเส่ียง

อัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวม VAT)) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 2.68 (0.642)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.11

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามที่จ่ายจริง (ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.21

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT)) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

•สับเปลี่ยนเข้า

•สับเปลี่ยนออก

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกินร้อยละ 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการสั่งซื้อขาย
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) 

ไม่เกินร้อยละ 5.00 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ค่าธรรมเนียมหลักของกองทุน

COMPLEX FUND



Department Topic Date (Tahoma 10pt)44

ท าไม SCBLARGO ถึงน่าสนใจ 

COMPLEX FUND

เน้นลงทุนทั่วโลกในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งภาครัฐและเอกชน  
รวมถึงอัตราแลกเปล่ียน ผ่านการลงทุนท้ังโดยตรงและตราสารอนุพันธ์ 
(derivatives) ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน

บริหารการลงทุนด้วยกลยุทธ์ Absolute Return ที่มีความสัมพันธ์ต่ ากับตลาด
การลงทุนโดยรวม เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนท่ีน่าสนใจในสภาวะท่ีตลาดมี
ความผันผวนสูง

เน้นลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ซึ่งมีสภาพคล่องสูง ผู้จัดการ
กองทุนจึงสามารถปรับเปล่ียนพอร์ตการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

บริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ และทีมบริหารกองทุนที่มีประสบการณ์
ท างานร่วมกันกว่า 15 ปี

เหมาะกับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ระดับต่ า โดยมีเป้าหมายความผันผวน
ประมาณ 1 – 2% ต่อปี
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H2O Largo
ข้อมูลส าคัญกองทุนหลัก

วันที่จัดตั้งกองทุน 18 ธันวาคม 2560

Base currency EUR

ขนาดกองทุน (ล้านยูโร) 300

ประเทศที่จดทะเบียน ฝรั่งเศส (UCITS)

Bloomberg Ticker/ISIN H2OLESR / FR0013393261

ดัชนีอ้างอิง EONIA compounded daily (DBDCONIA Index)

กลยุทธ์การลงทุน Absolute return (long/short)

เป้าหมายความเส่ียง (ต่อป)ี 1 – 2% 

เป้าหมาย VaR 2.5%

เป้าหมาย modified duration -1 to 1%

Performance fee 20% > EONIA +0.1%

COMPLEX FUND
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ข้อมูลจาก H2O Largo ณ 30 ม.ิย. 2563
ผลการด าเนินงานในอดีตมิใชส่ิงยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต

COMPLEX FUND

ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก
Performance (net of fees)

H2O Largo Net Return Index Excess Return

1 month 0.52% -0.02% 0.54%

3 months 2.97% -0.07% 3.04%

6 months -4.29% -0.13% -4.16%

YTD -4.29% -0.13% -4.16%

1 Year -1.25% -0.24% -1.01%

ITD (annualized) 0.43% 0.20% 0.63%

Risk Indicator

3 years 5 years ITD

Fund Volatility 4.6%

Sharpe Ratio 0.1

Sem-variance 3.1%

Sortino Ratio 0.1

Max drawdown -9.27% (10/02/2020 – 23/03/2020)

Recovery period

Performance attribution

Month 2019

Sovereign Bonds 0.6% -2.1%
Currencies -0.1% -1.4%
Corporate Credit 0.2% -0.5%
Others 0.0% 0.0%
Fixed Fees 0.0% -0.2%
Performance Fees 0.1%
Total Net Outperformance 0.6% -4.1%
EONIA compounded daily 0.0% -0.2%
Total net Absolute Performance 0.5% -4.3%

Balance sheet allocation
Net Gross

Cash & Money Market 57.1%

Mutual funds 0.7%

Cash bonds (excluding repo) 42.2%

Total balance sheet 100%

Bond futures -46.6% 102.9%

Repos -0.7% 0.7%

FX (excluding funding currency) 43.6%

General characteristics

Limit Current

Modified duration -1 to 1 -1.0

Average rating - BBB+

Proceed-weighted yield - 1.0%

Calendar Year Performance

1.4%

4.0%

2018 2019
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สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

COMPLEX FUND

Sovereign Bond 
(Local Currency)

Modified Duration
Total Bonds Total Futures Total of asset

1-3y 3-7y 7-15y 15+y Total

G4

USA 22 -177 -34 14 -176 -25.5% -25.5%

Japan 6 6 12 1.7% 1.7%

UK

Germany 5 -35 -70 -14 -114 -11.5% -11.5%

GIPS

Italy 0 43 45 35 123 28.2% -11.2% 17.0%

Greece 1 2 2 5 1.0% 1.0%

Spain

Other
Mexico 3 25 28 2.8% 2.8%

South Africa -1 -1 -0.2% -0.2%

Total 27 -162 -47 58 -123 31.8% -46.6% -14.7%

สกุลเงิน

ข้อมูลจาก H2O Largo ณ 30 ม.ิย. 2563
ผลการด าเนินงานในอดีตมิใชส่ิงยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต
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Corporate Credit

Asset Type Europe USA Other DM EM Total

Credit IG 0.3% 0.3%

Credit HY 2.0% 0.5% 2.5%

ABS 3.3% 2.5% 0.0% 5.8%

Total 5.7% 2.5% 0.0% 0.5% 8.6%

Modified 
duration (bps) 8 3 12

Emerging Sovereign
(Hard Currency)

Country Total of asset

Turkey 1.0%

Total 1.0%

Modified duration (bps) 6

Bond Rating Breakdown

Rating Gov Corp ABS EM (HC) Total

AAA

AA 5.8% 5.8%

A

BBB 31.1% 0.3% 31.4%

BB 0.8% 1.6% 2.4%

B 0.9% 1.0% 1.9%

CCC

Below CCC

NR

Total 31.8% 2.8% 5.8% 1.0% 41.4%

Proceed-weighted yield

Asset Type Total

Cash -0.4%

Futures -0.3%

Sovereign 0.7%

Corporate 0.2%

ABS 0.1%

EM 0.1%

Currencies 0.7%

Total 1.0

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

ข้อมูลจาก H2O Largo ณ 30 ม.ิย. 2563
ผลการด าเนินงานในอดีตมิใชส่ิงยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต
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เน้นลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล หุ้นกู้เอกชน และอัตราแลกเปลี่ยน

ประเภทตราสารหนี้ สัดส่วนการลงทุนสูงสุด

ตราสารหน้ีรัฐบาล* 100%

หุ้นกู้เอกชน Investment Grade* 20%

Asset Backed Securities 
(ABS & MBS)

10%

ตราสารหน้ีด้อยสิทธิ์ (CoCo) 5%

ตราสารหน้ีประเภทอื่น 5%

อัตราแลกเปลี่ยน 100%

*ผู้ออกอยู่ในประเทศสมาชิก OECD
OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development 
องค์การระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ก าหนดมาตรฐาน ความโปร่งใส และแนวทางการบริหารประเทศ มีสมาชิก
ท้ังหมด 36 ประเทศ ครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย
แปซิฟิค

❖ อัตราแลกเปล่ียน เทรดผ่าน 4 สกุลหลัก
- USD
- EUR
- JPY
- CAD
และเฟ้นหาโอกาสการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 4 สกุลหลัก กับสกุล
เงินอ่ืน เช่น GBP, KRW, SGD, AUD

❖ ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ลงทุนในตราสาร
หนีห้ลากหลายประเภท เพิ่มโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน  เช่น
- fixed rate
- floating rate
- ABS
- ดัชนีตราสารหนี้
รวมถึงเน้นลงทุนผ่าน futures ท่ีซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์และมีสภาพคล่องสูง

COMPLEX FUND

กรอบการลงทุน
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ตราสารหนี้รัฐบาล หุ้นกู้เอกชน อัตราแลกเปล่ียน
1 2 3

ตราสารหน้ีรัฐบาล (Government Bonds & Sovereign Bonds)
สัดส่วนการลงทนุเป้าหมาย 40 – 50%

ลงทุนตามทิศทางตลาดและมุมมองด้านราคาหลักทรัพย์ (Relative Value)
เน้นการวิเคราะห์แบบ top-down เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macro) ตัวเลขทางเศรษฐกจิ (Economic Data)
การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของเงนิทนุ (Capital Flow) และค่าสหสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ (Correlation)

COMPLEX FUND

กลยุทธ์การลงทนุ

1. ลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลของ 
4 ประเทศหลัก

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

เยอรมัน

ญี่ปุ่น

3. หาโอกาสลงทุนจากมุมมอง
ราคาตราสาร

❖ ซื้อ (Long) ตราสารหน้ีของ
ประเทศที่คาดว่าราคาจะปรับขึ้น

❖ ขาย (Short) ตราสารหน้ีของ
ประเทศที่คาดว่าราคาจะปรับลง

vs.

Long US 10y

Short Mexico 10y

2. ปรับ Duration ตามมุมมองด้าน
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

❖ ปรับลด duration หากมองว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในขาขึ้น

❖ ปรับเพิ่ม duration หากมองว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในขาลง

Low High

Duration



Department Topic Date (Tahoma 10pt)1111

ตราสารหนี้รัฐบาล หุ้นกู้เอกชน อัตราแลกเปล่ียน
1 2 3

หุ้นกู้เอกชน (Corporate Bonds)
สัดส่วนการลงทนุเป้าหมาย 5 – 10%

ผสมผสานการวิเคราะห์แบบ Top-Down และ Bottom Up
ลงทุนครอบคลุมทุกอนัดับความน่าเชื่อถือและหลากหลายประเภทสินทรัพย์

COMPLEX FUND

กลยุทธ์การลงทนุ

1. ลงทุนใน 6 ประเภทตราสารในสัดส่วน   
ที่เท่ากัน

• High grade
• Investment grade (IG)
• High yield (HY)
• ABS/MBS
• EM sovereign
• EM local

NR

C

BBB

AAA

2. ซื้อ (Long) ตราสารคาดว่าราคาจะ
ปรับขึ้น และขาย (Short) ตราสารที่
คาดว่าราคาจะปรับลง และปรับสัดสว่น
การลงทุนในแต่ละอันดับความน่าเชื่อถือ

vs.

Long IG

Short HY

3. เลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ใน
ประเทศก าลังพัฒนา (Emerging 
Market)
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ตราสารหนี้รัฐบาล หุ้นกู้เอกชน อัตราแลกเปล่ียน
1 2 3

อัตราแลกเปลี่ยน (Currencies)
สัดส่วนการลงทนุเป้าหมาย 40 – 50%

ซ้ือ/ขายระหว่าง 4 สกุลเงินหลัก USD, EUR, JPY, CAD
และสกุลเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง

COMPLEX FUND

กลยุทธ์การลงทนุ

1. ซื้อ/ขายสกุลเงิน USD
เทียบกับ 3 สกุลเงินหลักตาม
สภาวะตลาด เช่น

ซื้อ (Buy) EURUSD
ขาย (Sell) USDJPY

USD

EUR

JPY

CAD

2. ซื้อ/ขายระหว่าง 3 สกุลหลัก
ตามมุมมองด้านอัตรา
แลกเปล่ียน เช่น

ซื้อ (Buy) EURJPY
ขาย (Sell) EURCAD

EUR

JPY CAD

3. ซื้อ/ขาย 4 สกุลหลักกับสกุล
อ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น

ซื้อ (Buy) USDMXN
ขาย (Sell) EURGBP
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H2O มีระบบการซือ้ขายหลักทรพัย์อยา่งเปน็ระบบ 
และควบคุมความเส่ียงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การลงทนุ

เป้าหมายความเส่ียง Modified Duration และ VaR เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเส่ียง มิใช่ค ามั่นสัญญา

COMPLEX FUND

ความเส่ียงกองทุนโดยรวม
เป้าหมายความเสี่ยง: 1 – 2%

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย
Modified Duration: -1 to 1% 
(Modified Duration คือ % การเปลี่ยนของราคาตราสารหนี้ หากอัตราดอกเบ้ีย
มีการเปลี่ยนแปลง 1%)

ควบคุมความเส่ียงโดยรวม
2.5% VaR with 99% confidence interval over 20 days
หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนลงทุนโดยมีความมั่นใจ 99% ว่าภายใน 20 วัน                        
กองทุนจะไม่มีผลการด าเนินงานติดลบมากกว่า 2.5%

i

การควบคุมความเสี่ยง
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❖ เป็นบริษัทลูกของ Natixis Asset Management
ซ่ึงเป็นหนึ่งในบลจ.ที่ใหญ่ที่สดุในยุโรป

❖ มีทีมบริหารกองทนุที่มปีระสบการณ์ท างาน
ร่วมกันกว่า 15 ปี

❖ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แบบ Top 
Down และกลยุทธ์การลงทุน Unconstraint 
Relative Value

❖ เป็นผู้น าด้านการลงทนุในสินทรัพย์ประเภทตรา
สารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยน

COMPLEX FUNDข้อมูลจาก H2O ณ 30 กันยายน 2562

H2O เป็นใคร
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ทีมผู้บริหารกองทุน
ทีมบริหารติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดรายวนั ครอบคลุมทุกประเภทหลักทรัพย์ 
โดยอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของทีมในการตัดสินในทิศทางการลงทุน
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• ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารอนุพันธ์อาจมี
ความผันผวนสูง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วง 
และ/หรือตราสารอนุพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะ

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนในการป้องกันความเสี่ยง

• ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร   ท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ

ปัจจัยความเสีย่งที่ส่งผลให้
กองทุนมีความซับซอ้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ

ความเสี่ยงของกองทุน SCBLARGO

เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนโดยใช้กลยทุธ์ 
Absolute Return และ Relative Value ซึ่งถือเป็นการ
ลงทุนท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน ดังนั้น ผู้ลงทุนมีความ
เสี่ยงท่ีจะสูญเสียเงินต้นท้ังหมด และ/หรือได้รับเงินต้น
คืนไม่เต็มจ านวน และ/หรือผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดไว้ อันเกิดจากสาเหตุ เช่น มูลค่าของ
สินทรัพย์ท่ีลงทุนเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับ
ท่ีคาดการณ์ เป็นต้น 

กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีเข้าใจกลยุทธ์ดังกล่าว 
และมีฐานะทางการเงินท่ีสามารถรับความเสี่ยงได้

COMPLEX FUND
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ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบบันี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถอืได้ แต่มิได้หมายความว่า 
บริษัทได้รับรองความถูกต้องและครบถว้นของข้อมูลดังกล่าว  เน่ืองจากข้อมูลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีใช้อ้างอิง

ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี เป็นเพียงความเห็นเบือ้งต้น มิใช่ค าม่ัน
สัญญาหรือการรับประกนัผลตอบแทนแต่อย่างใด และจัดท าขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจ
ลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกบักองทุนน้ีเท่าน้ัน

เอกสารฉบับน้ีเปน็ลิขสิทธิ์ของบริษทั (SCBAM) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนขอ้มูล
ในเอกสารฉบับน้ี หรือห้ามแจกจ่าย ห้ามส าเนา หรือห้ามกระท าการอื่นใดที่ท าให้สาระส าคัญ
ของเอกสารฉบับน้ีเปลี่ยนไปจากเดิม  โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารฉบับน้ีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใด ๆ ท้ังสิ้น การ
ตัดสินใจลงทุนใด ๆ จะต้องท าด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบ  หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ 
เกี่ยวกบัเอกสารฉบับน้ีกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือ บลจ.ไทยพาณิชย ์โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com



SCBLARGO

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะนโยบายการลงทุนที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวเป็น
อย่างดีแล้วว่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O LARGO (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) SR/C (EUR) สกุล
เงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย H2O AM LLP จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศฝร่ังเศส และอยู่
ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน คือ สร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการ ให้ได้สูงกว่า EONIA +0.10% ต่อปีเมื่อลงทุนไม่ต่ ากว่าระยะเวลาการลงทุนที่แนะน า 
(1 – 2 ปี)

กองทุนหลักมีแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นบวก (absolute performance) โดยลงทุนในตรา
สารหน้ีและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงในส่วนการลงทุนในตราสาร
หน้ีกองทุนหลักจะลงทุนทั้งโดยตรงและผ่านสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) โดยกองทุนหลักจะลงทุน
ผ่านมุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควร
จะเป็นในการตัดสินใจลงทุน (relative positions & arbitrages)

กองทุนหลักมีการควบคมุความผันผวนของมูลคา่สนิทรัพย์ที่ลงทุนโดยการตั้งเปา้ค่า VAR (Value at Risk) ไว้ที่ 
2.5% ของ NAV ที่ค่า confidence interval 99% บนระยะเวลา 20 วัน และมีการตั้งเป้าค่าความผันผวนที่
เกิดข้ึนจริง (ex-post volatility) ให้อยู่ระหว่าง 1% - 2% ต่อปี

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนดงักล่าว กองทุนหลักคาดว่าผลตอบแทนที่กองทุนหลักท าได้จะข้ึนอยู่กับการซ้ือหรือขาย
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างไปจากมูลค่าที่ควรจะเป็น (relative positions & arbitrages) มากกว่าทิศทางทั่วไปของ
ตลาด (directional positions)

กลยุทธ์การลงทุนจะมีลักษณะเป็นการพิจารณาจากภาพรวม (top-down) ซ่ึงใช้ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของเงินทุน และข้อมูลความต่างของ
ราคาสินทรัพย์ในตลาดซ้ือขายต่างๆ

กองทุนหลักมุ่งที่จะให้ค่า modified duration โดยรวมอยู่ระหว่าง -1% ถึง 1%

หมายเหตุ Modified duration คือ เปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี ้เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หาก Modified duration มีค่าสูง ราคาของตราสารหนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงสูง และในทาง
กลับกันหาก Modified duration มีค่าต่ า ราคาของตราสารหนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงต่ า โดยปกติการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารหนี้จะสวนทางกับอัตราดอกเบ้ีย หากอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้น ราคาตราสารหนี้มักจะปรับลง หากอัตราดอกเบ้ีย
ปรับตัวลง ราคาตราสารหนี้มักจะปรับขึ้น 

ทั้งน้ี กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการลงทุนที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 

ดังน้ัน ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งหมด และ/หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจ านวน และ/
หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อันเกิดจากสาเหตุ เช่น มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนเคลื่อนไหวไป
ในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดการณ์ เป็นต้น กองทุนน้ีจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่เข้าใจกลยุทธ์ดังกล่าว และมีฐานะ
การเงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้

ลายมือชื่อผู้ลงทุน ................................................................................

(..............................................................................)
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