ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
(กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
K Asian Bond 2024A Fund Not for Retail Investors : KAB24A-UI
กองทุนนี้ ไม่ถูกจากัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทัว่ ไป
อีกทั้งผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปี ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่รบั ผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
คาเตือน
 กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ Unrated หรือ Non-Investment Grade ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนทัว่ ไป ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ ยของผูอ้ อกตราสารและ/หรือสถาบันการเงิน
และสภาพคล่องมากขึ้ น อีกทั้งตราสารหนี้ ดังกล่าวมีความผันผวนทางด้านราคามากกว่าตราสารหนี้ ที่อยูใ่ น Investment
Grade เนื่ องมาจากผูอ้ อกตราสารมีความมัน่ คงในฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานอยู่ในระดับตา่ จึงอาจขาดสภาพ
คล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผูล้ งทุนไม่ได้รบั ชาระดอกเบี้ ยและเงินต้นตามเวลาที่
กาหนดไว้ได้
 กองทุ น มี ก ารลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ซึ่ ง สัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน (Efficient Portfolio
Management) ทาให้กองทุนนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป
 ข้อความในหนังสือชี้ ชวนมิใช่คาแนะนาทางด้านภาษี บัญชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นั บสนุ นการขายของบริษัทจัดการให้แก่ผูล้ งทุน (โดยลายลักษณ์อกั ษรหรือทางวาจา) มิใช่คาแนะนาในการ
ลงทุนในกองทุน และมิได้เป็ นการรับรองหรือรับประกันผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในกองทุนตามที่ประมาณการ
ไว้ ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนในกองทุนควรมัน่ ใจว่า ตนมีความเข้าใจในลักษณะของกองทุนและประเมินความสามารถในการ
ยอมรับความเสี่ยงและสถานะทางการเงินของตน ดังนั้น ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวน ซึ่งรวมถึงประโยชน์
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 การลงทุ นในกองทุ นนี้ เหมาะกับ ผูล้ งทุ นที่ สามารถรับความเสี่ ยงจากการสูญเสี ยเงิ นลงทุ นทั้งหมดหรื อบางส่ ว นได้
เนื่ องจากเงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝากหรือภาระผูกพันของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่อผูล้ งทุน และไม่ได้รบั การ
ค้าประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ
 หน่ วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดการโอนและการขายต่อ ซึ่งหน่ วยลงทุนนี้ อาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได้ เว้นแต่
ได้รับอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ก.ล.ต. ตามที่ แก้ไข
เพิ่มเติ มหรื อออกใหม่เป็ นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อจากัดการโอนหรือข้อยกเว้นดังกล่าว ผู ้ ลงทุ นอาจไม่
สามารถขายหรือโอนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ ชวนฉบับนี้
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ลักษณะสาคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที่ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้งและจัดการกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

กองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตา่ กว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
11 มกราคม 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
3,000 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจเพิ่มจานวนเงินของโครงการได้อีก
ไม่เกิน 450 ล้านบาทหรือคิดเป็ นจานวนหน่ วยลงทุนที่เพิ่มขึ้ นได้ไม่
เกิน 45 ล้านหน่ วย
19 – 29 มกราคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund)
ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ แบบกาหนดอายุโครงการ ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond
Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยูใ่ นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited ซึ่งอยูภ่ ายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของฮ่องกง โดยได้รบั การกากับดูแลและอนุ ญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ่งเป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund)
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024 (กองทุนหลัก) แบ่งหน่ วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็ น Share Class ซึ่ง
จะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อและมูลค่าคงเหลือขัน้ ตา่ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนี ยม
สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกาไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูล้ งทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิ ดเค เอเชียน
บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย จะลงทุนใน Class C(USD)-MD1 ซึ่งเป็ น Share Class สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน
และมีการจ่ายผลตอบแทนรายเดือน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน โดย
คานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญและไม่ถือว่าเป็ นการดาเนิ นงานที่ผิดไปจากรายละเอียด
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โครงการ โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สาหรับการลงทุนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ ทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้ นหรือเพื่อลดค่าใช้จา่ ย
ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ การดารงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก หรืออัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นจะไม่
นามาบังคับใช้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
บริษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็ นสกุล
เงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจาก
ฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะ
คานึ งถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class
C(USD)-MD1 (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ
1) กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักตา่ กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมี
นัยสาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือ
2) ขนาดของกองทุนหลักลดตา่ ลงมากอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือ
3) การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ ชวนหรือโครงการ หรือ
4) เมื่อกองทุนหลักกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่ วยงานที่กากับดูแลกองทุนหลัก หรือ
5) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนิ นงานของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือ
6) กองทุนหลักเลิกกองทุน ก่อนครบกาหนดอายุโครงการ หรือ
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7) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด หรือการย้ายไป
ลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน เป็ นผลดีต่อผลการ
ดาเนิ นงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็ นผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
8) มีการขายคืนกองทุนหลักเป็ นจานวนมากอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนหลัก และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปหรือคาดการณ์ว่า
หากยังลงทุนในกองทุนหลัก อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนิ นการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่ นใดที่มีลกั ษณะ
หรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการ
คัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนิ นการเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งจะต้องคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยจะดาเนิ นการจาหน่ ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้หลัง หักค่าใช้จา่ ยและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ถือครองต่อจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยการเปลี่ยนกองทุนหลักหรือเลิกกองทุนดังกล่าวถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดย
ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน
(Fund of Funds) หรือเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ
สามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)
เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนซึ่งขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อน
ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
นโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่จ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ไม่มี เนื่ องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตวั ชี้ วัดและเป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการ โดยมีการบริหารแบบ Buyand-Hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
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3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียผ่านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
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คาถาม/คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1.

ลักษณะที่สาคัญของกองทุน

1.1

กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุน สถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ พิเศษเท่านั้ น โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิ ดของ
หน่ วยลงทุน

1.2

กองทุนนี้ มีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
3,000 ล้านบาท โดยสามารถเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ไม่เกิน 450 ล้าน
บาท

1.3

กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลาเท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะกับ ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจตา่ กว่า
หุน้ ได้ และยอมรับความเสี่ ยงได้สูงมากกว่าผูล้ งทุ นทัว่ ไป เนื่ องจากมีการลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอันดับความ
น่ าเชื่อถือตา่ กว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
(Unrated) และเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้ อกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุน ไม่สามารถ
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้ และสามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

1.4

ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุน





ผลการดาเนิ นงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กรณีที่ผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินและดอกเบี้ ยตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจสูงกว่า
กองทุ น ประเภทตราสารหนี้ ทัว่ ไป เนื่ องจากกองทุ น ต่ า งประเทศจะลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี อัน ดับ ความ
น่ าเชื่อถือตา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 กรณี ที่กองทุนต่างประเทศไม่สามารถจาหน่ ายจ่ ายโอนตราสารหนี้ ที่ กองทุ นถืออยู่ในราคาที่ เหมาะสมและ
ภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อนาเงินมาชาระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เนื่ องจากมีขอ้ จากัดในการจาหน่ ายจ่าย
โอนตราสารดังกล่าวตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสาหรับทรัพย์สินที่
กองทุนหลักลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตา่ กว่าราคาเสนอขายหรือราคาที่กองทุนซื้ อ
ทรัพย์สินดังกล่าว
 กรณีที่จานวนเงินที่กองทุนต่างประเทศมีสิทธิได้รบั คืนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศต้องถูกหักภาษี
ตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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1.5

กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น

1.6

กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

1.7

กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่างไร
ลักษณะสาคัญของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1
ชื่อกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024
Share Class
Class C(USD)-MD1
ประมาณ 3 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกาหนดอายุ
อายุโครงการ
โครงการ
ประเภทกองทุน
กองทุนตราสารหนี้
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
รายเดือน
บริษทั จัดการ
Invesco Hong Kong Limited
ตัวชี้ วัด
ไม่มี
Website
https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกาหนดอายุกองทุน
(กองทุนไม่ได้รบั ประกันหรือคุม้ ครองเงินต้น) กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-andHold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ ที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก โดยจะเน้นลงทุน
ในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ
3 ปี นับจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยูใ่ นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การคัดเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน (เช่น รัฐบาล
หน่ วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนื อรัฐ (supranational entities) บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน และธนาคาร)
ซึ่งผูอ้ อกตราสารอาจอยูใ่ นประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชียในที่นี้หมายถึงทุกประเทศใน
ทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
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 กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
มากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated)
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนหลักจะลงทุนในเงินสด หรือตราสารเทียบเท่าเงินสดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ภายใต้สภาวะเหตุการณ์ปกติ
 กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อการป้ องกันความเสี่ยงเท่านั้น
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใด
ประเทศหนึ่ ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตรา
สารหนี้ ภาครัฐที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงาน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น) ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือไม่
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่เสนอขายนอกประเทศจีนและอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออก
หรือรับประกันโดยหน่ วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนหลักอาจลงทุนในหุน้ กูไ้ ม่มีอายุ (Perpetual bonds) และหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible bonds) ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มี loss-absorption features รวมถึงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีเงื่อนไข
(Contingent Convertible Securities) และตราสารหนี้ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่นับเป็ นกองทุนชั้นที่ 1
(Additional Tier 1 Capital) หรือ กองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 Capital) ภายใต้เกณฑ์ของ The Banking (Capital)
Rules (Cap.155L) ซึ่งตราสารเหล่านี้ อาจถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหรือถูกแปลงให้เป็ นหุน้ สามัญเมื่อเกิด
เหตุการณ์สาคัญ (Trigger Events) โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มี loss-absorption features ได้ไม่
เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่ วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหนี้ ที่มีสินทรัพย์อื่น
เป็ นหลักประกัน (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักประกัน
(Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์ค้าประกัน (Asset-back Commercial Paper)
 กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์ Buy-and-Hold และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก ผูจ้ ดั การกองทุนจะติดตามและ
บริหารระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอย่างต่อเนื่ อง ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือผู ้
ออกหลักทรัพย์ถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือลงจนตา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือความน่ าเชื่อถือของผู ้
ออกตราสารลดตา่ ลงภายหลังจากการเข้าลงทุนครั้งแรก ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาหลายปั จจัยร่วมกันเพื่อ
ตัดสินใจว่าจะถือครองหลักทรัพย์น้ันต่อไปหรือขายหลักทรัพย์น้ันแล้วนาเงินไปลงทุนใหม่ตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ภายใต้ขอ้ จากัดการลงทุนข้างต้น
 กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ แต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีมลู ค่าการ
ออกตราสารอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเข้าลงทุน และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีการ
ขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)
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 กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่มีอายุหรือมีอายุคงเหลือสั้นกว่าอายุกองทุนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการ
ลงทุนของกองทุนหลัก ผลตอบแทนที่ได้รบั จากตราสารที่ครบกาหนดอายุก่อนวันครบกาหนดอายุของกองทุนจะถูก
นาไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็ นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ตามดุลยพินิจของกองทุน
 ผูจ้ ดั การกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอัตรา แต่กองทุนหลักอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ถึงร้อยละ 40
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็ นการชัว่ คราวในบางสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตราสารหนี้ ครบ
กาหนดก่อนวันครบกาหนดอายุกองทุนหลักหรืออาจถูกเรียกคืนก่อนที่ตราสารหนี้ นั้นจะครบกาหนดอายุตราสาร
หรือในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทุนขายตราสารหนี้ ก่อนครบกาหนดเนื่ องจากคาดการณ์ว่าตราสารจะถูกปรับลดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ถึงร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี และกองทุนจะสิ้ นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบอายุกองทุนซึ่งคาดว่าจะ
ใกล้เคียงกับวันครบกาหนดอายุกองทุนที่ประมาณการไว้ โดยจะมีการแจ้งวันครบกาหนดอายุกองทุนให้ผถู ้ ือหน่ วย
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุของกองทุนหลักเพื่อยืนยันการเลิกกองทุน ค่าใช้จา่ ยที่
เกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนหลัก ในวันครบกาหนดอายุของกองทุนหลัก หน่ วยลงทุนทั้งหมดจะ
ถูกไถ่ถอนและผูถ้ ือหน่ วยที่ถือหน่ วยลงทุนจนถึงวันครบกาหนดอายุกองทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ณ วันดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลิกกองทุนคาดว่าอยูท่ ี่ประมาณ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
และทยอยตัดจ่ายตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปิดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกจนถึงวันครบกาหนดอายุของกองทุน
หลัก
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 :
 ค่าธรรมเนี ยมการขาย (Subscription Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าเงินลงทุน
 ค่าธรรมเนี ยมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ปั จจุบนั เรียกเก็บร้อยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยเรียกเก็บที่รอ้ ยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สาหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก และเรียกเก็บที่รอ้ ยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สาหรับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ขน้ั
ตา่ เดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ
 ค่าธรรมเนี ยมการดาเนิ นการกองทุน (Administration Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยเรียกเก็บที่รอ้ ยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สาหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก และเรียกเก็บที่รอ้ ยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สาหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการดาเนิ นการ
กองทุนขัน้ ตา่ เดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ
 ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charge) : ประมาณร้อยละ 0.60 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1) ความเสี่ยงจากการลงทุน (General investment risk)
การลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนหลักไม่ได้รบั ประกันเงินต้น การลงทุนในกองทุนหลักไม่ได้รบั การคุม้ ครองจาก
หน่ วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับเงินฝาก กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจมีมลู ค่าลดลงเนื่ องจากปั จจัยเสี่ยงต่างๆ และอาจส่งผลให้
ขาดทุนได้ รวมถึงมูลค่าหน่ วยลงทุนอาจสูงขึ้ นหรือตา่ ลง
2) ไม่มีการรับประกันหรือคุม้ ครองเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ่มแรก (Neither income, return nor
capital of the Fund is guaranteed or protected)
ไม่มีการรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั กาไรหรือไม่ขาดทุน ไม่มีการรับประกันเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินทุน
เริ่มแรกของกองทุน มูลค่าการลงทุนและเงินได้อาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงได้ ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั เงินลงทุน
เริ่มแรกคืนในช่วงระหว่างการลงทุนหรือในวันครบกาหนด มูลค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได้ ผูล้ งทุนควร
เตรียมรับมือกับโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน
3) ความเสีย่ งจากอายุโครงการทีจ่ ากัด (Limited duration risk)
กองทุนหลักมีการกาหนดอายุโครงการ และจะเลิกกองทุนอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งคาดว่าโครงการมีอายุ
ประมาณ 3 ปี จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีเป้ าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนหลัก แม้วา่ ผูล้ งทุนของกองทุน
หลักจะสามารถไถ่ถอนหน่ วยลงทุนได้ก่อนครบอายุโครงการ
ในกรณีที่ผลู ้ งทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนก่อนครบกาหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบดังนี้
- กองทุนไม่ได้รบั ประกันเงินได้หรือเงินต้นเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ มูลค่าการขายคืนก่อนครบกาหนดอายุ
โครงการจะขึ้ นอยูก่ บั มูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ดังนั้น เงินค่าขายคืนที่ผลู ้ งทุนได้รบั อาจตา่ กว่าสูงกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกและไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะได้รบั เงินต้นคืนเต็มจานวน
- ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอาจถูกปรับลดลงถึงร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเริ่มแรกของกองทุน ในกรณี
ที่มีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่าระดับที่กาหนด
- ขนาดกองทุนที่ลดลงอันเนื่ องมาจากการขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบกาหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบต่อ
อัตราค่าธรรมเนี ยมที่มีการจัดเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผูล้ งทุน
- การขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบกาหนดอายุโครงการอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลให้กองทุนหลักต้องเลิก
กองทุนก่อนครบกาหนดได้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 5 (ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกาหนด)
- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระเงินค่าขายหรือการหยุดชาระ
เงินค่าขายคืนแก่ผลู ้ งทุน
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4) ความเสี่ยงจากการชาระคืนหนี้ ก่อนครบกาหนดและการนาเงินไปลงทุนต่อ (Prepayment and reinvestment
risk)
ผูอ้ อกตราสารหนี้ (โดยเฉพาะผูท้ ี่ออกตราสารหนี้ ในอัตราดอกเบี้ ยสูง) อาจจ่ายคืนเงินก่อนครบกาหนด ซึ่งการ
ชาระคืนหนี้ ก่อนครบกาหนดอาจทาให้เกิดการขาดทุนในตราสารหนี้ ที่ถูกซื้ อในราคา Premium การชาระคืนหนี้
ก่อนครบกาหนดที่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาสาหรับตราสารหนี้ ที่ออกขายที่ราคาพาร์อาจทาให้ขาดทุนได้เหมือนกับราคา
Premium ที่ไม่ได้ตดั จาหน่ าย การจ่ายคืนเงินกูก้ ่อนครบกาหนดและการนาเงินสดที่ได้จากการขายตราสารหนี้ ที่
ผูจ้ ดั การกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการเงินแย่ลงไปลงทุนต่อ ทาให้เกิดความเสี่ยงจากตลาดและความไม่แน่ นอนใน
การหาตราสารหนี้ ที่ใหผลตอบแทนใกล้เคียงเดิม อาจส่งผลให้ดอกเบี้ ยรับและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได้
5) ความเสี่ยงจากการเลิกกองทุนก่อนครบกาหนด (Early termination risk)
กองทุนหลักอาจเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมือ่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่า 30 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class) น้อยกว่า 10 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติพิเศษให้เลิกกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั การแจ้งเลิก
กองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเลิกโครงการ ภายหลังการเลิกกองทุน สินทรัพย์ท้งั หมดของกองทุนจะถูก
จาหน่ ายและดาเนิ นการจ่ายคืนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุน โดยในช่วงการจาหน่ ายและ
ดาเนิ นการกองทุนอาจมีมลู ค่าการลงทุนตา่ กว่าต้นทุนการลงทุน ทาให้ผลู ้ งทุนอาจได้รบั เงินน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก อย่างไรก็ตามต้นทุนการเลิกกองทุนที่ถูกตัดจาหน่ ายสะสมจนถึงวันเลิกโครงการจะถูกนามาใช้เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลิกกองทุน และผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยส่วนเกิน
6) ความเสี่ยงจากข้อจากัดในการซื้ อหน่วยลงทุน (Limited subscription risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก (Initial Offer Period) หรือ
อาจไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนเลย ถ้าเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
- จาหน่ ายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ตา่ กว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือมูลค่าตา่ สุดอื่น
ใดตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)
- ผูจ้ ดั การกองทุนมีความเห็นว่ากองทุนนี้ ไม่อยูใ่ นความสนใจของนักลงทุนหรือเป็ นไปไม่ได้ที่จะจัดตั้งกองทุน
โดยเป็ นผลมาจากสภาพตลาดที่ไม่เอื้ ออานวยหรืออื่นๆ
ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้รบั แจ้ง ดังนี้
- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกและการเปลี่ยนวันครบกาหนดโครงการ
- หากผูจ้ ดั การกองทุนตัดสินใจที่จะไม่จดั ตั้งกองทุน ผูล้ งทุนจะได้รบั เงินลงทุนคืนทันทีเต็มจานวน โดยหัก
ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่างๆ ภายหลังปิ ดการเสนอขายครั้งแรก
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7) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในภูมิภาค (Geographical concentration risk)
กองทุนหลักมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ ภูมิภาคเอเชีย (รวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศที่อยูใ่ น
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับรองโดยหน่ วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ทาให้มลู ค่าของกองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
นโยบาย การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อตลาด
เอเชีย (โดยเฉพาะในจีน)
8) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (Risks relating to fixed income instruments)
- ความเสี่ยงด้านเครดิต/ ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้าน
เครดิตหรือความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาของผูอ้ อกตราสารหนี้ ที่ลงทุน
- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย (Interest rates risk) : โดยทัว่ ไปราคาตราสารหนี้ จะปรับสูงขึ้ นเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ ยลดลง ในขณะที่ราคาตราสารหนี้ จะปรับลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ ยสูงขึ้ น
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี้ ในประเทศตลาดเกิด
ใหม่อาจมีความผันผวนสูงกว่าและมีสภาพคล่องตา่ กว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว โดยราคาของตราสารที่ซอขายมี
ื้
ความผันผวน ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายอาจจะกว้างและทาให้กองทุนอาจมีตน้ ทุนใน
การซื้ อขายตราสารอย่างมีนัยสาคัญ
- ความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit rating downgrading risk) : อันดับความ
น่ าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อกตราสารอาจถูกลดอันดับได้ ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าของกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหนี้ ที่ถูกลดอันดับความน่ าเชื่อถือนั้นได้
- ความเสี่ยงจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสาร (Credit rating risk) : อันดับความน่ าเชื่อถือที่ถูกกาหนดโดย
บริษัทจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ อาจจะเผชิญกับข้อจากัดต่างๆ และไม่รบั ประกันความน่ าเชื่อถือของตราสาร
หรือผูอ้ อกตราสารได้ตลอดเวลา
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐ (Sovereign debt risk) : กองทุนหลักลงทุนในตราสารที่ออก
หรือรับประกันโดยรัฐบาล อาจเผชิญความเสี่ยงด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ รัฐบาลประเทศต่างๆที่เป็ นผูอ้ อกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะจ่ายคืนเงินต้น และ/หรือ
ดอกเบี้ ย เมื่อครบกาหนด หรืออาจส่งคาร้องขอให้กองทุนปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกองทุนอาจขาดทุนเมื่อมีการ
ผิดนัดชาระจากภาครัฐได้
- ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation risk) : การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจเกี่ยวข้องกับ
ความไม่แน่ นอนและการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งหากการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
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9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk)
กองทุนหลักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งอาจทาให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้ นและมีปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นพิเศษมากกว่า
การลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว อาทิ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงหรือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
ความแน่ นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับและภาษี ความเสี่ยงด้าน
การชาระราคา ความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และความผันผวนที่มากกว่า
10) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk)
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทาให้มลู ค่าของกองทุนอาจมีความผัน
ผวนมากกว่ากองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อกองทุนและผูล้ งทุนได้
11) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency and foreign exchange risk)
กองทุนหลักอาจจัดตั้งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอื่น กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ที่อยูใ่ นสกุล
เงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักหรือสกุลเงินในชนิ ดหน่ วยลงทุนนั้นๆ ทาให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจได้รบั
ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ และจากการเปลี่ยนแปลงในการ
ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและการป้ องกันความเสี่ยง (Derivatives and hedging risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจใช้ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้เพื่อการลงทุน กองทุน
ไม่มีการรับประกันว่าการใช้กลยุทธ์ เทคนิ ค และตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจะทาให้
ความเสี่ยงของกองทุนหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้ องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็ นผล ใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กองทุนอาจขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญได้
13) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Contingent convertibles risk)
- หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Contingent convertibles bonds) เป็ นตราสารหนี้ ชนิ ดหนึ่ งที่ออกโดยสถาบัน
การเงิน ซึ่งอาจถูกแปลงเป็ นตราสารทุน หรือถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้
ล่วงหน้า โดยทัว่ ไปเหตุการณ์ดงั กล่าวจะเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร เมื่อตลาดอยูใ่ นภาวะ
วิกฤต สภาพคล่องของผูอ้ อกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนัยสาคัญ และอาจต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อขายหุน้ กู ้
แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข
- หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีเงื่อนไข มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทัว่ ไป และตรา
สารทุนบางประเภท เนื่ องจากการจ่ายคูปองอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลต่างๆ
การสรุปสาระสาคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024 (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับ
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ภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก
1.8

คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง หรือตราสารที่มี
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)
1.8.1 กองทุนรวมกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดย จากัด net exposure ที่
เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกาหนด โดยรายละเอียดการคานวณมูลค่าการลงทุนหรือ
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพือ่ การคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.8.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรือตราสารทีม่ ีสญ
ั ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างไร
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทา
ให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคานวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ภาวการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา

2.

กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดการซื้ อขายหน่วยลงทุนอย่างไร

2.1

วิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป

1,000,000 บาท
ไม่กาหนด

ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ บลจ. กสิกรไทย จากัด โทร. 0 2673 3888 และรายชื่อ
ตัวแทนจาหน่ ายตามข้อ 4.6
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุน ในเวลาเริ่มทาการของบริษัทจัดการและธนาคารถึงเวลา 15.30 น.
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ผูล้ งทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่นที่มิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้
กับ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
กรณี ที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด หรื อเช็ค
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่า
ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ชาระค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด ผูล้ งทุนจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ หากมี
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิ ดประกาศไว้ที่สานั กงานของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่
ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุ คคลดังกล่าวและ
บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอ
ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน ทั้งนี้ การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้ นอยู่
กับการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลัก และดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจกาหนด
วันรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ และจะ
ประกาศหรือแจ้งวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนภายในกาหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื้ อคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนรับทราบ
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การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
1. บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ การรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวจะทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนแต่ละรายลดลง
2. การพิจารณาจานวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลัก และ/หรือ
จากกาไรสุทธิ และ/หรือกาไรสะสมของกองทุน
3. บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะชาระเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน
5. ในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยจะรับซื้ อคืนเป็ นจานวนเงินที่จดั สรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ ยหรือจากเงินต้น
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จา่ ยของกองทุน (ถ้ามี)
โดยในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไป
ซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ผูส้ งั ่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุ ญาต
เป็ นกรณีพิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่
บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
2.2

กรณีใดที่บริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ้
และดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(2) บุ คคลที่ มิใช่ ผูล้ งทุ นที่ มิใช่ รายย่อยและผูล้ งทุ นรายใหญ่ พิเศษตามบทนิ ยามที่ กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
รวมทั้งที่จะประกาศและแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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(3) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปราม
การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุน
หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2.3

กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไร
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
ไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมลู ค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคา
ที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
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2.4

กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง อย่างไร
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึ่ ง ดังนี้
1. ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมิได้มีลกั ษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู ้
ถือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมือ่ บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
3. บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มี
ถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

2.5

กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้

2.6

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้

2.7

กองทุนนี้ กาหนดเงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
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ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม
กาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน หรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
2.8

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่โทร. 0 2888 8888

3.

สิทธิของผูถ้ ือหน่วย

3.1

กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผูส้ นั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุ นได้รับใบคาขอเปิ ดบัญชี และใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุด บัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผูจ้ องซื้ อ
หรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ด้วยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
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นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผู ้
ถือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อ
หรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินที่ผู ้
ลงทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุ นมอบ
ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2

กองทุนนี้ มีขอ้ จากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนที่ถืออยู่

3.3

หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207, 0 2033 9999 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนาชาต จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2299 1111

3.4

กองทุนนี้ มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
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3.5

การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยูข่ อง
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

4.

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน

4.1

รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์
4.2

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 229 กองทุน
4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,058,227,761,678.24 บาท

4.4

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
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4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- Master of Science in Finance
กันตยา
University of Warwick,
พสุหิรญ
ั นิกร
United Kingdom
- ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
คุณนาวิน
- Master of Business
Administration in Finance and
อินทรสมบัติ
Derivatives,
University of North Carolina at
Chapel Hill, United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุณหวรรณ
ขัตตินานนท์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน,

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ

ประสบการณ์การทางาน
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Science in Finance,
พีรกานต์ ศรีสุข
London School of Economics and
Political Science (LSE),
United Kingdom
-ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วีรยา จุลมนต์

- ปริญญาโท International
Securities, Investment and
Banking, University of Reading,
United Kingdom
- ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศและ
การลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Product Controller (Associate)
Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE BANK
(LONDON, UNITED KINGDOM)
-Risk & Control Analyst
Exotic Trade Review (Equity & Rates Derivatives),
DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED KINGDOM)
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก, บลจ.
กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
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หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
4.6

รายชื่อตัวแทนจาหน่าย
Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
เครือข่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
และผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งขึ้ น

4.7

ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนกองทุนคือ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0 2470 1976-83

4.8

ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2299 1111
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย

4.5

รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
นางสาว โชติมา กิจศิรกร
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
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บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2596 0500
5.

ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีดุลยพินิจที่จะ
ใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
- เครื่องมือการกาหนดให้ผลู ้ งทุนเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการขายคืนที่ไม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
 กองทุนรวมทัว่ ไป
อัตราค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- มูลค่าขั้นตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ ร้อยละ 5
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่ วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและใน
หนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขาย
สินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่น
ใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่ มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. ในกรณี ที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือ
ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นที่ สะท้อนต้นทุ นในการซื้ อขายทรัพย์สิน ของกองทุ นรวม (Anti-Dilution Levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ค่าธรรมเนี ยม Liquidity Fee ที่ เรี ยกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุ น อย่างไรก็ตามการใช้เครื่ องมือนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาการถือ
ครองหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตรา
หรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลค่า การขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ใน
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โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรื อผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน และหรือมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสิ นใจเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนั้น
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะเรียกเก็บในอัตราที่
ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุ นปลายทางมีการเปลี่ ยนแปลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
 กองทุนรวมทัว่ ไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบตั ิ Full swing pricing และ Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Pricing รวมทั้งกาหนดอัตราที่ จะใช้ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ดว้ ยสูตรการ
คานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold โดยมีหลักการ
ในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพ
คล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
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พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุ นสุ ทธิของกองทุ น เที ยบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ท้ังหมดของกองทุ น มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่
บริ ษั ท จัด การก าหนด โดยที่ มู ล ค่ า การซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ค านวณจากมู ล ค่ า การซื้ อหน่ ว ยลงทุ น
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption)
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกาหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing พร้อมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies – ADLs แต่
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละครั้งที่ใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุ ไว้
ในโครงการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการที่มี
การใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้เ ครื่ อ งมื อ Swing Pricing ในวัน ท าการนั้ น ทั้ง นี้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่
เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการใดๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทา
การนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทุกชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสิ นใจเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณาใช้
อัตรา Swing Factor ในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุ นปลายทางมีการเปลี่ ยนแปลง
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
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ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้ อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies –
ADLs) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs และกาหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
ออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่า
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่
บริ ษั ท จัด การก าหนด โดยที่ มู ล ค่ า การซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ค านวณจากมู ล ค่ า การซื้ อหน่ ว ยลงทุ น
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption)
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กาหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกาหนด ADLs Threshold ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) กรณีที่มลู ค่าการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs ค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือ
นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้เครื่องมือ ADLs พร้อมกับเครื่องมือ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
หรือผูท้ ี่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก เพียงฝั ่งใดฝั ่งหนึ่ งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทจัดการ
กาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม ADLs ที่แตกต่างกันได้ และ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือ
รายที่ทารายการขายคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาค่าซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการที่มี
การใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการ
ใดๆ ที่ได้ดาเนิ นการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทาการนั้ นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้ อหน่ วยลงทุนที่ชาระด้วย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุ นทุ กชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่องต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการนั้น
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ ADLs ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณากาหนดอัตรา ADLs
ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่ง
อาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุ น
หรื อปั จจัยอื่นใดที่ นอกเหนื อการควบคุ มของบริษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยูแ่ ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการ
ได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption
Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า การใช้งานเครื่องมือ
Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไม่เพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อ
การป้ องกันผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม จากต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในการขายสินทรัพย์ของกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ิกบั คาสัง่
ที่ได้รบั จากการใช้ Notice Period เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้รบั ตามปกติในวันที่ทารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ
2. การใช้ Notice Period ในแต่ ละครั้ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดระยะเวลาที่ ตอ้ งแจ้งบริ ษัทจัดการ
ล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือ
ลดมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกที่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ตา่ กว่าที่ระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุ น ปลายทางมีก ารใช้ notice period บริ ษั ท จัดการสามารถจะพิจ ารณาดาเนิ น การให้สอดคล้องกับกองทุ น
ปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะกาหนดระยะเวลาที่
ต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
 กองทุนรวมทั ่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เกิน 15 วันทาการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ
ไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ได้ บริษัทจัดการมีหลักการ
ในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพ
คล่องของตราสาร ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซื้ อขายหน่ วยลงทุนรวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้าออกของกองทุน หรือปั จจัยอื่นใดที่นอกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทาการซื้ อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิท้งั หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนสุทธิของกองทุ น คานวณจาก มูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น เข้า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (switch
out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
4. คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata
basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสัง่ ส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสาหรับรองรับการยกเลิกคาสัง่
ดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิ ดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์
ที่จะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ
ลดได้ไม่ตา่ กว่าเพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนขั้นตา่ ที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
จะใช้เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้
รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงแนวทางดาเนิ นการระหว่างการทา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่
สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกทั้งหมดที่คา้ งอยูใ่ นรายการ และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคาสัง่ ทราบโดยไม่ชักช้า
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนาข้อมูลของหน่ วยลงทุ นทุ กชนิ ดมาใช้ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่องต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทาการนั้น
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 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ โดยจะกาหนดเพดาน
การขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ตา่ กว่าที่กองทุนปลายทางกาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน และกาหนดระยะเวลาที่จะใช้เพดานการขายคืน
หน่ วยลงทุนไม่เกินกว่าที่ กองทุ นปลายทางกาหนดไว้ในหนั งสื อชี้ ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นการ ในกรณี ที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่ง
อาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้เครื่องมือของกองทุนปลายทางได้
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคื นหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคื นหน่วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุ ดไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ จะได้รับการผ่ อนผันเวลาดังกล่ าวจากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน หน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแก่ผูล้ งทุ น
เฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่า งใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุ นรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุ นรวมภายใต้การจัดการของตน
อัน เนื่ อ งมาจากการที่ บริ ษัท จัด การกองทุ น รวมรายเดิ มไม่สามารถดารงความเพี ยงพอของเงิน กองทุ นได้ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
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การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุ น เปิ ดเค เอเชี ยน บอนด์ 2024A ห้า มขายผู ้ล งทุ น รายย่อย มี น โยบายที่ จะลงทุ น ในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวม
ต่างประเทศของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่
กองทุนลงทุน ทาให้มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี้
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ล ะประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่ วยลงทุนมีความผัน
ผวน
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่ องจากกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ ไปตลาดประเทศกาลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มกั จะมีขนาดเล็กและมีสภาพ
คล่องตา่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว การ
ลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ยงสู งกว่าตลาดของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว และมีอีกหลายปั จจัย อันได้แก่
ข้อจากัดด้านการลงทุนและการนาเงินกลับเข้าประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด นโยบาย
ภาษี ของแต่ ล ะประเทศ กฎข้อ บังคับ ต่ า งๆ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ความไม่ มัน่ คงทางการเมื อ งและภาวะเศรษฐกิ จ ใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจากัดหรื อกฎหมายหรื อมาตรการควบคุ มการแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ข้อ
กฎหมายหรือข้อจากัดอื่นๆในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชาระราคา เป็ นต้น
 สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายหลักทรัพย์
ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทาการซื้ อขายหลักทรัพย์อาจจะ
หยุดรับคาสัง่ ซื้ อขายเนื่ องจากสภาวะตลาดในขณะนั้น ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ดี
กองทุนสามารถลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลักที่มีสภาพคล่อง และมีเงื่อนไขการซื้ อ
ขายหน่ วยลงทุนที่สอดคล้องหรือเอื้ อกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
 ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ ยงที่
กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งปั จจัยหรือตัวแปรของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรือตัวแปรใน
การลงทุ นในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ ยน ปั จจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจากัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของ
หน่ วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้ นอยู่กบั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติ
ต่อการลงทุน และปั จจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้น ๆ ฯลฯ แต่ท้งั นี้ ความเสี่ยงจากปั จจัย ดังกล่าวข้างต้น ติดตามวิเคราะห์
ปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ทาให้กองทุนมี
ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปั จจัยพื้ นฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาไร
ค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่ ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง
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จานวน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุด
 ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุ นในตลาดต่ างประเทศมักจะเผชิญกับความเสี่ยงอัน
เนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของ
รัฐบาล ข้อจากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เข้มงวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนั ่ คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจากัดหรือกฎหมาย
หรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่พร้อมของ
ระบบการชาระราคาและ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
 ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รัฐบาลของประเทศที่
กองทุ นเข้าไปลงทุ นอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
 ความเสี่ยงจากการใช้ดลุ ยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เนื่ องจากกองทุนหลักพึ่งพาดุลยพินิจ
และความสามารถของทีมผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งแม้ว่าความสามารถของทีมผูจ้ ดั การ
กองทุนจะเป็ นที่ยอมรับ แต่กองทุนไม่สามารถรับประกันผลการดาเนิ นงานของกองทุนหรือความสาเร็จในการบริหารจัดการ
ได้ ในกรณีที่ทีมผูจ้ ดั การกองทุนประสบความล้มเหลวในการบริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุน
ได้
 ความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชาระคืนเงินลงทุนจาก
ความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซื้ อขายที่ต่างกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทัว่ ไป หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเมื่อมีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผัน
ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ส่ งผลให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ และเนื่ องจากสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ามีการ
ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทาให้ราคาของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดย
อาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน
 ความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) กองทุ น

อาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ อื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) ที่มีอตั รา
ผลตอบแทนสูง ตราสารเหล่านี้ มักมิได้มีการซื้ อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ และมักมีการซื้ อขายในศูนย์ซื้อขายนอก
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมี ความโปร่งใสน้ อยกว่า และมี ส่วนต่ างระหว่างราคาเสนอซื้ อกับราคาเสนอขายที่ กว้างกว่า
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ผูอ้ อกตราสารไม่ได้มีหลักทรัพย์ซื้อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งใดๆ ซึ่ง
ทาให้การป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุ นดังกล่าวทาได้ยากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ผูอ้ อกตราสารที่ มีอัต รา
ผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อันอาจทาให้ผู ้
ออกตราสารไม่สามารถชาระดอกเบี้ ยและเงิ นต้นได้ตามกาหนดซึ่ งสู งกว่าผู อ้ อกตราสารที่ มีผลตอบแทนตา่ กว่า
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เนื่ องจากโดยทัว่ ไป ตราสารที่มีอตั ราผลตอบแทนสูงมักจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็ นตราสารด้อยสิทธิกว่า
ตราสารหรือภาระผูกพันอื่นๆ ที่ มีอยู่ของผูอ้ อกตราสารซึ่งอาจได้รบั การค้าประกันจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้ ง หมดของผู ้อ อกตราสาร นอกจากนี้ ผู ้อ อกตราสารดั ง กล่ า วอาจไม่ ไ ด้ใ ห้ค ารับ รองทางการเงิ น ( financial
covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดเกี่ยวกับการก่อหนี้ เพิ่มเติมใดๆ ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงจากการลงทุนในตรา
สารดังกล่าวของกองทุนสูงขึ้ น
มูลค่าตลาดของตราสารที่ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อตา่ กว่าอันดับที่ สามารถลงทุ นได้ (Non-Investment
Grade) หรือ ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) เหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงพัฒนาการของธุรกิจ
มากกว่าตราสารที่ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถื ออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ ซึ่งจะตอบสนองกับความผัน
ผวนของระดับอัตราดอกเบี้ ยในตลาดโดยทัว่ ไปเป็ นหลัก และมีแนวโน้มที่ จะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกิ จ
มากกว่าตราสารที่ ได้รบั การจัดอันดับ ความน่ าเชื่อถื ออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุ นได้ บริษัทที่ ออกตราสารเหล่านี้
มักจะมีหนี้ สูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวธิ ีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดังนั้น จึงมีความเป็ นไปได้ที่การ
ถดถอยของภาวะเศรษฐกิ จครั้งใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสาหรับตราสารประเภทนี้ อย่างร้ายแรง และอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่ อมูลค่าของตราสารประเภทนี้ นอกจากนี้ มี ความเป็ นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิ จตกตา่ อาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผูอ้ อกตราสารที่จะชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย ทาให้มีความเสี่ยงจาก
การผิดนัดของตราสารดังกล่าวมากขึ้ น
 ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย
โดยทัว่ ไปอาจมี ผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสาคัญต่ อการลงทุ นและโอกาสการลงทุ นของกองทุ น อี กทั้งอาจมี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างมีนัยสาคัญต่อวัตถุ ประสงค์ในการลงทุ นของกองทุ นและอัตราผลตอบแทนของทรัพย์สิ นที่
ลงทุน
โดยทัว่ ไปราคาของตราสารหนี้ จะเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางตรงข้ามกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและ
ตามปกติ ตราสารหนี้ ที่ มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ
ราคาตราสารมากขึ้ นเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ มุ่ งจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและ
จะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทาให้มีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยอยูใ่ นระดับตา่
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ไม่จากัดอัตราส่วน
3 หน่ วย CIS
ไม่จากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่จากัดอัตราส่วน
5 ทรัพย์สิน ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ น
1. 30%หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู ้
ออกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็ นตราสาร Basel III
5.3 reverse repo
5.4 OTC derivatives
6 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อย
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
กว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที่อายุ
1.3 บง.
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
1.4 บค.
ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
derivatives ดังนี้
2.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
2.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)

อัตราส่วน

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการอาจเลือกคานวณอัตราส่วนการลงทุน สาหรับทรัพย์สินที่
ลงทุน โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่มีการลงทุนได้
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ไม่เกิน 0.25
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ไม่มี
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุน
ปลายทาง แล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ไม่มี
ดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(2) (ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี
(3)
3.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.0700% ของจานวน
เงินทุนของโครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่มี
ไม่เกิน 2.5145 ต่อปี
5. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด(1)(2)
(ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
1.
1.1.
1.2.
1.3.

(1) - บริษัทจัดการอาจเพิม่ อัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี
- ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนและค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนกรณีที่เป็ นค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนจะเรียกเก็บเข้ากองทุน
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งผูล้ งทุนควรพิจารณาก่อนที่จะเข้าลงทุนในกองทุน กองทุนมี
สถานะเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันใน
การชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาเนิ นงานของบริษัทจัดการ
เนื่ องจากกองทุ นยังไม่มีผลการดาเนิ นงาน (track record) หรื อประวัติการดาเนิ นงานใดๆ บริ ษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ประมาณไว้ หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ดังนั้น การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็ นเครื่องมือในการลงทุนเพียงอย่างเดียวของผูล้ งทุน
2.

ผลการดาเนิ นงานในอดีตของบริษัทจัดการไม่ได้เป็ นเครื่องบ่งชี้ ถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคตของกองทุนนี้ และ
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะบรรลุผลการดาเนิ นงานที่เทียบเคียงได้กบั ผลการดาเนิ นงานในอดีตใน
การจัดการกองทุน ซึ่งบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ดังนั้น ผูล้ งทุนต้องไม่
ถือเอาผลการดาเนิ นงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนของบริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด
ของบริ ษัทจัดการมาทาการคาดหมายผลการดาเนิ นงานของกองทุ น และต้องไม่คาดหมายว่ากองทุ นจะบรรลุ
ผลตอบแทนในทานองเดียวกัน

3.

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็ นส่วนหนึ่ งของกลยุทธ์การลงทุนโดยรวม ต่อเมื่อผูล้ งทุนสามารถรับความเสี่ยง
จากการขาดทุนโดยสิ้ นเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่านั้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่บริษัทจัดการหรือบริษัทในเครือ
อาจมีผลประโยชน์ขดั กันกับกองทุน ผูท้ ี่ประสงค์จะลงทุนจึงควรประเมินความเสี่ยงและข้อดีของการลงทุนในกองทุน
นี้ นอกจากนี้ ในการพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุน ผูล้ งทุนควรตระหนักถึงข้อพิจารณาต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ ชวนฉบับนี้

4.

ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุ น และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน

5.

ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

6.

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

7.

บริ ษัทจัดการอาจลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สินอื่น เพื่ อบริ ษัทจัดการเช่ นเดี ยวกับที่ บริ ษั ทจัด การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะ
ลงทุ นที่ ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุ นเพื่อบริ ษัทจัดการในรายละเอี ยด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริ ษัทจัดการ
ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.

บริ ษั ท จัดการอนุ ญาตให้พ นั ก งานลงทุ น ในหลักทรัพ ย์เพื่ อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติ ต ามจรรยาบ รรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9.

ผู ้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข ้อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุ ค ค ลที่ เ กี่ ย วข้อ ง
(Connected Person) และการลงทุ นตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

10.

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน

11.

หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้องครบถ้วน

12.

การพิ จ ารณาร่ างหนั งสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ป ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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