
กองทุนนี้ไมถูกจำกัดความเสี่ยงดานการลงทุนเชนเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงดานเครดิตและสภาพคลอง อีกท้ัง
ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน ในชวงเวลา 4 ป 6 เดือนได  ดังน้ัน หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จำนวนมาก  จึงเหมาะกับผูลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงไดเทานั้น

กองทุนเปดเค ฟกซเดท ไฮยีลด 2024A
หามขายผูลงทุนรายยอย

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน (กองทุนรวมสำหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทานั้น)

นโยบายการลงทุน
• เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV - K Income 2025, (USD) I D (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดย
   เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
• กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade)
   ต่ำกวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated)
   โดยเนนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางสวนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการบริหารสภาพคลอง ซึ่งจะมุงลงทุน
   ในตราสารที่มีการจายผลตอบแทนสม่ำเสมอจากหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหมทั่วโลก
• กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุนแบบถือครองระยะยาว (Buy-and-maintain) มุงถือครองจนครบอายุตราสารและติดตามความ
   เสี่ยงรายวัน เพื่อรักษาอันดับความนาเชื่อถือเฉลี่ยของพอรตการลงทุนใหไมต่ำกวา BB-*

• กองทุน KHY24A-UI อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
   ผูจัดการกองทุน

ความนาสนใจของกองทุน KHY24A-UI

DIVERSIFICATION

INCOME

YIELD

*ที่มา Lombard Odier ณ มิ.ย. 63

กองทุนหลักเนนลงทุนในตราสารหนี้ในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม โดยมุงหวังสรางผลตอบแทน
จากดอกเบี้ยรับเปนหลัก และกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade
และ/หรือ Unrated ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงสูงข้ึนจากการไมไดชำระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย อยางไร
ก็ตาม ระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสม คือ ประมาณ 4 ป 6 เดือน

กองทุน KHY24A-UI มีนโยบายจายผลตอบแทนผานการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption)
ไมเกินปละ 4 คร้ัง โดยผลตอบแทนท่ีกองทุนไดรับมาจากดอกเบ้ียรับของตราสารหน้ีท่ีกองทุนหลัก
ลงทุน

กองทุนหลักกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมในประเทศ
ตลาดเกิดใหมทั่วโลกมากกวา 100 ตราสาร ผานกลยุทธ Buy-and-maintain*

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

เสนอขาย 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563เริ่มตนลงทุน 1,000,000 บาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไมรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คในวันสุดทายของระยะเวลาเสนอขาย (3 กรกฎาคม 2563)
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กองทุนหลักสามารถเขาทำธุรกรรม CDS ที่อางอิงกับดัชนี เชน ดัชนี Asian ex-Japan Investment Grade หรือดัชนี Asia ex-Japan
High Yield เน่ืองจากมีสภาพคลองในเอเชีย และสามารถเขาทำธุรกรรม CDS ท่ีอางอิงรายผูออกตราสารหน้ีได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะเขาทำธุรกรรมซ้ือหรือขาย CDS ก็ตอเม่ือ

วัตถุประสงคในการลงทุน CDS ของกองทุนหลัก

**ขอควรรูเกี่ยวกับธุรกรรม Credit Default Swap (CDS)
 ที่กองทุนหลักอาจเขาลงทุน

ขอมูลสำคัญของกองทุนหลัก
Lombard Odier Funds IV - K Income 2025, (USD) I D

BB+ โดยผูจัดการกองทุนหลักบริหารและติดตามอันดับความนาเช่ือถือเฉล่ียรายวัน
เพื่อไมใหต่ำกวาระดับ BB- ตลอดระยะเวลาการลงทุน

3-4 ป

ประมาณ 15-55% ของสถานะการลงทุน
(มุงหวังประมาณ 50% ของสถานะการลงทุนในชวง IPO)

ประมาณ 45-85% ของสถานะการลงทุน
(มุงหวังประมาณ 50% ของสถานะการลงทุนในชวง IPO) 

4 ป 6 เดือน

อันดับความนาเชื่อถือเฉลี่ย

อายุตราสารถวงน้ำหนักเฉลี่ย
(Duration)

อาจเขาทำธุรกรรมสัญญาเครดิตอนุพันธที่เปน Credit Default Swap (CDS)**

ไมเกิน 25% (Soft limit) ไดทั้งสถานะขาย CDS เพื่อเพิ่มผลตอบแทนกองทุนหลัก
และ/หรือ สถานะซื้อ CDS เพื่อลดความเสี่ยงกองทุนหลัก

สถานะการลงทุนในสัญญาอนุพันธ
(Derivatives)

ในสถานการณปกติ กองทุนหลักมุงหวังมีสถานะการลงทุนอยูที่ 0-100% ของ
NAV แตกองทุนหลักสามารถเพิ่มสถานะการลงทุนเปน 0-125% ของ NAV ตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนหลัก

สถานะการลงทุน (Gross Exposure)

สัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (Investment Grade)

สัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ำ
กวาท่ีลงทุนได (Non-Investment Grade)

อายุโครงการ

ดอลลารสหรัฐ (USD)สกุลเงิน

ขอมูลสำคัญกองทุนหลัก รายละเอียด

Credit Default Swap (CDS) คืออะไร

• CDS คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ  (Credit Derivatives) เกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงจากการผิดนัด
ชำระหน้ีของลูกหน้ี/หน้ีสิน โดย CDS เปนสัญญาทางการเงินท่ีทำข้ึนระหวาง 2 ฝาย ซ่ึงประกอบดวย ฝายผูซ้ือประกัน (Protection Buyer)
และฝายผูขายประกัน (Protection Seller)

• ตอนเร่ิมทำธุรกรรม ฝายผูซ้ือประกันตองจายเบ้ียประกัน (Premium) ใหกับผูขายประกัน คลายๆ กับการสงเบ้ียประกันท่ีจาย ณ วันแรก
ที่เริ่มทำสัญญา โดยหากไมมีเหตุการณที่มีผลตอการชำระหนี้ (Credit Event) ใดๆ  ฝายผูขายประกันก็จะไดรับเบี้ยประกัน (Premium) ไป
อยางไรก็ดี หากเกิดเหตุการณบนลูกหนี้หรือหนี้สินที่ CDS อางอิงอยู ฝายผูขายประกันจะตองชดใชคาเสียหายใหกับผูซื้อประกันตามที่
ตกลงในสัญญา

ที่มา: Lombard Odier ณ มิ.ย. 63
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ขอมูลเพ่ิมเติม

คำเตือนที่สำคัญ

• กองทุนน้ีเปนกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอน ซ่ึงมีความแตกตางจากการลงทุนในกองทุนรวมท่ัวไป ผูลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพยอ่ืน  
   เพ่ือเปนการกระจายความเส่ียงใหเหมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ีผูลงทุนยอมรับได และผูลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย หรือศึกษา
  รายละเอียดจากเอกสารประกอบการขายกองทุน

• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผูออกรายใดๆ ไดถึง 30% ของ NAV ได  จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวากองทุน
  รวมทั่วไปที่มีการกระจายตัวในตราสารจำนวนมาก

• กองทุนและกองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade และ/หรือ unrated ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงสูงข้ึนจากการไมไดชำระคืน
  เงินตน และดอกเบี้ย

• กองทุนไมไดจำกัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต่ำ และอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคลองต่ำ จึงอาจไมสามารถ
  ซื้อขายตราสารหนี้ไดในเวลาที่ตองการหรือในราคาที่เหมาะสม

• กองทุนและกองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ
  ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) และกองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกูยืม ทำใหอาจมีความเส่ียงมากกวากองทุนท่ีลงทุนใน
  หลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจำนวนที่นอยกวา จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

• กองทุนและกองทุนหลัก อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน 
  กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง
  หรือนโยบายทางการเงินอาจสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนได รวมถึงการออกมาตรการที่อาจสงผลใหผูลงทุนไดรับเงินคาขายคืน
  หนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กำหนดไวในหนังสือชี้ชวน

• กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม (Emerging Market) ทำใหผูลงทุนมีความเส่ียงจากมูลคาหนวยลงทุนท่ีอาจผันผวนมากกวากองทุนอ่ืนท่ีมี
  นโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแลว และผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรก

• กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ
  พอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย

• ผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

ตัวอยาง: กองทุนตองการเพ่ิมผลตอบแทนผานการทำธุรกรรมขาย CDS ท่ีอางอิงกับดัชนี  Markit iTraxx Asia ex-Japan Investment
Grade ซ่ึงประกอบดวยผูออกตราสารหน้ีในเอเชีย 40 ตราสารในสัดสวนเทากัน (Equally-weighted) โดยหากไมมีเหตุการณผิดนัดชำระหน้ี
ใดๆ กองทุนหลักจะไดผลตอบแทนรายไตรมาสจากการทำธุรกรรมดังกลาวตามท่ีตกลงกันในสัญญา อยางไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณดาน
เครดิต (Credit event) กองทุนหลักตองชำระเงินใหกับผูทำธุรกรรมซ้ือ CDS ตามจำนวนท่ีตกลงกันไว

1. เขาทำธุรกรรมขาย CDS

ที่มา: KAsset และ Lombard Odier ณ มิ.ย. 63

2. เขาทำธุรกรรมซื้อ CDS

เม่ือผูจัดการกองทุนมุงหวังสรางผลตอบแทนใหเปนไปตามท่ีคาดหวัง เชน คาดวาตลาดตราสารหน้ีจะทำผลงานไดดี และอัตราสวนตาง
ผลตอบแทนดานเครดิต (Credit Spread) มีแนวโนมลดลง กองทุนหลักอาจจะมีสถานะขาย CDS  เพ่ือใหผลตอบแทนกองทุนหลักเปนไป
ตามที่คาดหวัง ขณะที่ความเสี่ยงดานเครดิตของกองทุนหลักก็มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น

เมื่อผูจัดการกองทุนมุงหวังลดความเสี่ยงดานเครดิตของกองทุนหลัก ตัวอยางเชน ความเสี่ยงดานเครดิตในตราสารหนี้เอเชีย หรือ
ตลาดเกิดใหมเพ่ิมสูงข้ึน ผูจัดการกองทุนหลักอาจจะมีสถานะซ้ือ CDS ท่ีอางอิงกับดัชนี เพ่ือลดความเส่ียงของพอรตการลงทุนขณะท่ี
ผลตอบแทนของผูลงทุนมีแนวโนมลดลง เพราะกองทุนหลักตองจายเบี้ยประกันของ CDS เพื่อรับความคุมครอง (Protection)

• ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินตนจากการที่กองทุนหลักเขาทำธุรกรรมขาย CDS โดยกองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงดานเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากรับโอนความเสี่ยงดานเครดิตจากการเขาทำธุรกรรมขาย CDS รวมถึงอาจมีความเสี่ยงของคูสัญญา CDS ที่เพิ่มสูงขึ้นหาก
คูสัญญาไมชำระเบี้ยประกัน (Premium) ใหกับกองทุนหลัก

• อยางไรก็ดี ในสถานการณปกติกองทุนหลักท่ีเขาทำธุรกรรมขาย CDS จะไดรับ Premium รายงวดจากผูเขาทำธุรกรรมซ้ือ CDS และ
เปนผลตอบแทนสวนเพ่ิมใหกับกองทุนหลัก

ความเสี่ยงที่สำคัญหากกองทุนหลักเขาทำธุรกรรมขาย CDS
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