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เริ่มตนลงทุน 550,000 บาท

กองทุนเปดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด

หามขายผูลงทุนรายยอย

กองทุนเปดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด

หามขายผูลงทุนรายยอย

K-MBOND
K Multi-Strategy Bond Fund Not for Retail Investors

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน
1
 / หามขายผูลงทุนรายยอย

(กองทุนรวมที่เสนอขายผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง)

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย

ฝายธุรกิจบริหารทรัพยกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน

1
กองทุนนี้เปนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน เน�องจากกองทุนหลักมีการลงทุนแบบซับซอน ซึ่งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อใชเปนกลยุทธการลงทุน และเพ�อเพิ่ม

ฐานะการลงทุนในสินทรัพยโดยรวม (Leverage) ดังนั้น การลงทุนในกองทุนนี้จึงมีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปผูลงทุนควรศึกษาใหเขาใจกอนลงทุน

ที่มา Lombard Odier, 30 กันยายน 2562

ความนาสนใจของกองทุนหลักของ K-MBOND

เพ�อโอกาสสรางผลตอบแทนท่ีมากข้ึน กองทุน

หลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

เพ�อเพิ่มฐานะการลงทุนใหสูงกวามูลคาทรัพยสิน

ของกองทุน (Leverage) 

เนนใชกลยุทธที่หลากหลาย บริหารจัดการ

อยางยืดหยุนและคลองตัวเพ�อใหเหมาะสมกับแต

ละสภาวะตลาด

กองทุนหลักบริหารจัดการโดยผูเชี่ยวชาญ

ที่มีประสบการณการลงทุนกวา 20 ป โดยมี 

Track Record ที่โดดเดนในการบริหารกองทุน

ตราสารหนี้ทั่วโลก

นโยบายการลงทุนกองทุน K-MBOND

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PrivilEdge - H2O 

High Conviction Bonds, (EUR), I Class A (กองทุนหลัก) 

เฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV

อาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อปองกัน

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน

เพ�อใหผลตอบแทนของกองทุนเอาชนะดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก

ซ่ึงก็คือ ดัชนี JP Morgan Government Bond Index Broad

เนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก ท้ังพันธบัตรรัฐบาล และตราสาร

หนี้ภาคเอกชน

ที่มีอันดับความนาเช�อถือที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) หรือ

ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช�อถือที่ต่ำกวาที่สามารถลงทุนได

(Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ ไมไดรับการจัดอันดับความ

นาเช�อถือ (Unrated) ไมเกิน 30% และหรือตราสารหน้ีอ�น เงินตราตางประเทศ

สกุลตางๆ เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดได

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย (Derivatives) เพ�อลดความเสี่ยงและเพิ่ม

สภาพคลอง และอาจใช Leverage เพ�อเพ่ิมโอกาสสรางผลตอบแทน ท้ังน้ี

หากทิศทางการลงทุนไมเปนไปตามท่ีคาด อาจทำใหกองทุนหลักขาดทุนจาก

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาได

การบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active) โดยกำหนด Investment 

Theme ท่ีชัดเจน และใชกลยุทธ Top-down Approach 

ใชหลักการวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาค (Macro View) การประเมินมูลคา

ตลาดของสินทรัพยทางการเงิน (Valuation) และกระแสเงินทุน ในการ

สรางพอรตการลงทุน รวมถึงการแสวงหาผลตอบแทนจากความแตกตาง

ของอัตราดอกเบี้ยและเงินตราตางประเทศสกุลตางๆ

กลยุทธการลงทุนของกองทุนหลัก



ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก PrivilEdge - H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A

ที่มา: Lombard Odier ณ 31 ม.ค 2563, กองทุนหลักจัดตั้งเม�อ 30 พ.ย. 2559

กองทุนหลัก

ตั้งแตตนป 1 ป 3 ป (%ตอป) ตั้งแตจัดตั้ง (%ตอป)3 เดือน

PrivilEdge - H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A 1.58 0.37 21.89 20.91 17.54

เกณฑมาตรฐาน 2.96 1.43 10.06 3.49 2.81

กองทุนหลัก

ตั้งแตตนป

ผลตอบแทนยอนหลังผลตอบแทนยอนหลัง

1 ป 3 ป (%ตอป) ตั้งแตจัดตั้ง (%ตอป)3 เดือน

ผลการดำเนินงานยอนหลังผลการดำเนินงานยอนหลัง ตั้งแตตนปตั้งแตตนป
ตั้งแตจัดตั้ง

(%ตอป)

ตั้งแตจัดตั้ง

(%ตอป)

K-MBOND

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ตอป)

ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ตอป)

1.32%

3.75

9.74

4.67

-0.05%

3.41

8.57

4.36

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย วันที่ 31 ม.ค. 63 / กองทุน K-MBOND จัดตั้งเม�อวันที่ 13 ธ.ค. 62 / ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี JP Morgan Government Bond Index Broad ปรับ

ดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพ�อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดสวนการทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

สัดสวน 75% และปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ�อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดสวนท่ีไมไดทำสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนสัดสวน

25% / กองทุนปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เน�องจากกองทุนอาจไมไดปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจำนวน ผูลงทุนอาจ

จะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได / เอกสารการวัดผลการดำเนินงานน้ีจัดข้ึนตามมาตรฐานของ AIMC / ผลการดำเนินงาน

ในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงอนาคต / บลจ.กสิกรไทยไดรับรางวัลในป 2559, 2561 และ 2562

ผลการดำเนินงานยอนหลังกองทุน K-MBOND

พลัสความม่ันใจมากข้ึนกับบลจ.กสิกรไทย
การันตีโดยรางวัลบลจ.ยอดเย่ียมแหงป จากเวที SET Awards



คำเตือนที่สำคัญ

กองทุนนี้เปนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน เน�องจากกองทุนหลักมีการลงทุนแบบซับซอน ดังนั้น การลงทุนในกองทุนนี้จึงมีความแตกตางจากการลงทุน

ในกองทุนรวมทั่วไป ผูลงทุนควรศึกษาใหเขาใจกอนลงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย ทั้งนี้ ผูลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพยอ�นเพ�อเปน

การกระจายความเสี่ยงใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได

กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญา

ซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) ทำใหอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวา

จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง 

กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อใชเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการลงทุนในตราสารหนี้ ในการเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพยโดยรวม

(Leverage) จึงสงผลใหกองทุน K-MBOND มีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยโดยตรง แมวาการเพิ่มฐานะการลงทุนจากการ

ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาจะชวยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนใหสูงขึ้น แตกรณีที่ราคาหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวนมาก

หรือทิศทางการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดการณอาจทำใหกองทุนหลักขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated เกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน ผูลงทุนอาจมีความ

เสี่ยงสูงขึ้นจากการไมไดชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ย

กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมี

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เน�องจากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไร

จากอัตราแลกเปล่ียนได

เน�องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบาย

ทางการเงิน อาจสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนได รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจสงผลใหผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลา

ท่ีกำหนดไวในหนังสือช้ีชวน

กองทุนหลักอาจจำกัดการไถถอนหนวยลงทุนในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนหลัก โดยจะเล�อนคำส่ังขายคืนหนวยลงทุนบางสวนใหมีผลในวันทำการถัดไป อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไดพิจารณาแลววา ในสภาวะตลาดปกติ 

กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพยที่มีสภาพคลองเพียงพอที่จะรองรับการไถถอนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการมิไดจำกัดการไถถอนหนวยลงทุนกองทุน

K-MBOND แตอยางใด

กองทุนหลักเรียกเก็บคาธรรมเนียมอางอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) ผูลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดใน Factsheet นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุน

ควรตระหนักวาการไถถอนหนวยลงทุนจะกอใหเกิด “Crystallisation” ของคาธรรมเนียมอางอิงกับผลการดำเนินงาน ดังน้ัน เม�อไถถอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน

จะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมอางอิงกับผลการดำเนินงานคางจายของวันไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวนหนวยลงทุนที่ ไถถอนทันที

ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน


