
กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซอน ขอมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566

กองทุนเปดเค เอเชีย ไฮยีลด B หามขายผูลงทุนรายยอย

K-AHYB-UI
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

• กองทุนรวมตราสารหน้ีตางประเทศ / กองทุนรวมฟดเดอร
• กลุม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• กองทุนน้ีเปล่ียน Share Class ของกองทุนหลักจาก (USD), NA เปน X1, (USD), IA เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66
• ลงทุนในกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IA (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนใน
พันธบัตร ตราสารหน้ีท้ังท่ีจายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตัว หุนกูแปลงสภาพ หุนกูท่ีมีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่

เปล่ียนมือได และตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนไดหรือเทียบเทา ซึ่งตราสารดัง
กลาวออกหรือค้ําประกันโดยหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมถึงองคกรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (รวมถึงประเทศญ่ีปุนและออสเตรเลีย)
• อาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

• ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
• อาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาท่ีสามารถลงทุนไดและตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับความนา
เช่ือถือท้ังในและตางประเทศ
• บริษัทท่ีบริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
• มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด
(active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีช้ีวัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป)

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป *

กองทุน 0.93 0.93 2.22 -13.64

ดัชนีช้ีวัด 2.02 2.02 N/A N/A

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน 0.24 0.24 1.57 -9.15

ความผันผวนกองทุน 8.27 8.27 8.86 18.09

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 7.90 7.90 N/A N/A

3 ป * 5 ป * 10 ป * ต้ังแตจัดต้ัง *

กองทุน N/A N/A N/A -9.28

ดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A N/A

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A 14.90

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A N/A

หมายเหตุ : * % ตอป

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ความเสี่ยงสูงมาก อยางมีนัยสำคัญ
ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/ unrated โดย

ไมจำกัดอัตราสวน

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 7 ก.ค. 63

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย

อายุกองทุน ไมกำหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
น.ส. สุธีวัน พงศธราธิก (ตั้งแต 9 ม.ค. 66)

ดัชนีชี้วัด :
1. ดัชนี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total
Return (100.00%) 

ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน รอยละ 90
และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน รอยละ 10

คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยัน 

ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษา 
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง 

ดานสภาพคลองไดใน 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

https://www.kasikornasset.com/Pages/QRCode_Redirect.html?FileName=K-AHYB-UI.pdf&DocType=1


K-AHYB-UI
การซ้ือหนวยลงทุน
วันทำการซ้ือ : -
เวลาทำการ : -
การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ำ : -
การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ำ : -

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนข้ันต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+5
(ประกาศ NAV T+3 คืนเงิน T+5 เวลา 10.00 น.เปนตนไป)

หมายเหตุ :

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400 ยกเวน

รวมคาใชจาย 3.6915 0.0742

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย ไมมี ไมมี

การรับซ้ือคืน ไมมี ไมมี

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ดูหมายเหตุ

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุ

การโอนหนวย ตามที่เก็บจริง ไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ 
• คาธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee) : อัตราเทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง
หรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางแลวแตอัตราใดจะสูงกวา

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน

ประเภททรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน 108.32  

เงินฝาก 2.22  

อ่ืนๆ -10.54  

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

LO Asia Diversified High Yeild Bond 108.32  

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2.21  

เงินฝาก The Bank of New York Mellon
SA/NV

0.01  

ขอมูลกองทุนหลัก

ทรัพยสิน % NAV

NagaCorp Ltd 2.60  

Azure Power Global Ltd 2.40  

Adani Green Energy Ltd 2.40  

Bharti Airtel Ltd 2.30  

India Green Energy Holdings 2.30  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -36.21 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 94.20 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 1.72 เทา

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ

ประเทศ % NAV

INDIA 34.00  

CHINA 13.00  

MACAU 9.60  

INDONESIA 6.30  

HONG KONG 6.20  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ National International

AA 2.21

A 2.01

BBB 22.00

ต่ำกวา BBB 76.00



K-AHYB-UI
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20 % (กองในประเทศและกองตางประเทศ)

ช่ือกองทุน : กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA

ISIN Code : LU2502199974 Bloomberg Code : LOADHSU:LX

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผล
รวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคาอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนสูง

บงช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคา
ของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผล

ตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี

การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ
ดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยท่ีจะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืน นำมาคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนำไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ

กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได
@ สงวนสิทธ์ิ 2023 บริษัท มอรน่ิงสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด ขอมูลน้ี (1) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผูใหบริการขอมูล (2) ขอสงวน
สิทธ์ิในการลอกเลียน หรือเผยแพร (3) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอความถูกตอง ครบถวน และความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำขอมูลไปใชอางอิง ผลการดำเนินงานในอดีต
มิไดเปนส่ิงยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

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

https://am.lombardodier.com/lu/en/professional/investment-funds/fund/63544.html
https://www.kasikornasset.com/
mailto:ka.customer@kasikornasset.com


 
 

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 
กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด ์B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYB-UI) 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด ์B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYB-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า 

1. กองทุน K-AHYB-UI จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที ่มีความเสี ่ยงสูงหรือมีความ ซับซ้อน และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เนื่องจากกองทุน K-AHYB-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเช่ือถือต่่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และหรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ได้โดยไม่จ ากัด
อัตราส่วน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ส่งผลให้กองทุน K-AHYB-UI มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  
 

2. กองทุน K-AHYB-UI ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่
สามารถช่าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจ่านวนหรือเวลาที่ก่าหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับผลขาดทุน
ระดับสูงได้ 

 

 

 

ลงช่ือผู้ซื้อหน่วยลงทุน............................................................................วันท่ี.................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุน 



หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 
กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYB-UI) 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด ์B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYB-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า 

1. กองทุน K-AHYB-UI จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที ่มีความเสี ่ยงสูงหรือมีความ ซับซ้อน และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เนื่องจากกองทุน K-AHYB-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเช่ือถือต่่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และหรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้โดยไม่จ ากัด
อัตราส่วน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ส่งผลให้กองทุน K-AHYB-UI มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  

 
2. กองทุน K-AHYB-UI ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่

สามารถช่าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจ่านวนหรือเวลาที่ก่าหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับผลขาดทุน
ระดับสูงได้ 

 

 

 

ลงช่ือผู้ซื้อหน่วยลงทุน............................................................................วันท่ี.................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่าหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุน                                                                                                


