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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022B 
K Fixed-Dated Asian Bond 2022B Fund 

KAB22B 
 

กองทุนรวมตราสารหนี2  
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที6เนน้ลงทุนแบบมีความเสี6ยงตา่งประเทศ 

หนงัสือชี2 ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

ขอ้มูล ณ วนัที� � กุมภาพนัธ ์���� 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี2 เหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอื6นๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที6ลงทุน 

Fund ID : G83 IPO: 12 – 18 กุมภาพนัธ ์STUV 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี2 ในช่วงเวลา S ปี U เดือนได ้ดงันั2น หากมีปัจจยัลบ 
ที6สง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจาํนวนมาก 
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน KAB22B 
 

กองทุนมีนโยบายที�จะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco 
Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III, Class C(USD)-MDL (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี�ยใน
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ QR ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสาร
หนีT ในภูมิภาคเอเชียที�อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนีT ที�มีอันดับความ
น่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

ทัTงนีT  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซืT อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึT น
หรือเพื�อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซืT อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้น
อตัราแลกเปลี�ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารที�มีสญัญาซืT อขาย
ล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) 

นอกจากนีT  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีT ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non – 
Investment Grade) เฉพาะกรณี ที�ตราสารหนีT นัT นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที� สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านัTน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัย์
ต่างประเทศได ้หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสี�ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึT น ทัTงนีT  ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ�งขึT นอยู่กับสถานการณ์
ตลาด โดยเป็นไปเพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย kR วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III,  
Class C(USD)-MD1 (กองทุนหลกั) 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 
กองทุนหลกัมุ่งเน้นสรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินตน้เมื�อครบกาํหนด

อายุกองทุน (กองทุนไม่ไดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้) กองทุนหลกัมุ่งหวงัที�จะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน
โดยใชก้ลยุทธ์ Buy-and-hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนีT ที�อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการ
ติดตามความเสี�ยงในเชิงรุก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนีT ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุน
ได ้(Investment Grade) มีระยะเวลาลงทุนประมาณ � ปี � เดือน นับจากวนัสิT นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial 
Offer Period) จนถึงวนัครบอายุกองทุน 

 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  
กองทุนหลกัจะลงทุนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในตราสารหนีT ในภูมิภาคเอเชีย

ที�อยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ซึ�งออกโดยผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัการคดัเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
(เช่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ (supranational entities) บริษัทเอกชน สถาบัน
การเงิน และธนาคาร) ซึ�งผูอ้อกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที�พฒันาแลว้ โดยภูมิภาคเอเชีย
ในที�นีT หมายถึงทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเวน้ประเทศญี�ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

 กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารหนีT ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
มากกว่ารอ้ยละ qR ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนีT ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนีT ที�ไม่ไดร้บัการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือ (Unrated) น้อย
กวา่รอ้ยละ kR ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารหนีT ที�อยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และอาจลงทุนในสญัญาซืT อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื�อการป้องกนัความเสี�ยงเท่านัTน 
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนีT ที�อยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ (USD) ที�ออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใด

ประเทศหนึ�ง (ยกเวน้ประเทศจีน) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ �R ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสาร
หนีT ภาครฐัที�ออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหนึ�ง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานทอ้งถิ�น
ของประเทศนัTน) ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) หรือไม่ไดร้ับการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ LR ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหนีT ที�เสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ที�ออก

หรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้มเ่กินรอ้ยละ �R ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III 
ชื6อกองทุนหลกั Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III 
Share Class Class C(USD)-MD1 

อายุโครงการ 
ประมาณ � ปี � เดือน และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื�อ
ครบกาํหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหนีT  
สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 
นโยบายจา่ยปันผล รายเดือน 
บริษทัจดัการ Invesco Hong Kong Limited 
ตวัชี2 วดั ไมมี่ 
Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III คาดวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนครัTงแรก 
(IPO) ถึงวนัที� �L กุมภาพนัธ ์���k จึงมีความเสี�ยงที�กองทุนดงักล่าวอาจไมไ่ดจ้ดทะเบียนกองทุนหลงัจากที�กองทุน 
KAB22B เสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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 ผูล้งทุนที�ตอ้งการรบัผลตอบแทนและสามารถรบัความเสี�ยงจากการลงทุนตราสารหนีT ในภูมิภาคเอเชีย 
 ผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ �ากวา่หุน้ได ้
 ผูล้งทุนที�ยอมรบัและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากที�กองทุนลงทุน

ไมส่ามารถชาํระเงินตน้และดอกเบีT ยคืนได ้
 ผูล้งทุนที�สามารถรบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนได ้

กองทุนรวมนี2 เหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนีT ไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 ผูล้งทุนที�ตอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีT ที�มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี�ยงจากความผัน

ผวนของราคาตํ �า เนื�องจากกองทุนนีT ไมถู่กจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว  
 ผูล้งทุนที�ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื�อรบัเงินก่อนระยะเวลา � ปี � เดือน 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสี6ยงของกองทุนนี2  

 อ่านหนังสือชีT ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนีT ดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการกองทุน KAB22B 
กองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ�งมีกลยุทธ์การลงทุนแบบถือครองทรัพย์สินที�ลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการ  
(buy-and-hold) เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราที�เหมาะสม 
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ตวัอยา่ง 

คาํเตอืนที6สาํคญั 
 กองทุน KAB22B อาจมีการลงทุนในสัญญาซืT อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทําให้อาจมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนที�ลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื�องจากใชเ้งินลงทุนในจาํนวนที�น้อยกว่า จึงอาจมีกาํไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน
ในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุน KAB22B อาจลงทุนในสัญญาซืT อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนตาม 
ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ดงันัTน กองทุนจึงอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (Exchange Rate Risk) 

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหนีT ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non -Investment 
Grade) และตราสารหนีT ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงสูงขึT นจาก
การไมไ่ดช้าํระคืนเงินตน้และดอกเบีT ย 

 กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตราสารหนีT ที�มีสภาพคล่องตํ �า จึงอาจไม่สามารถซืT อขายตราสารหนีT ไดใ้นเวลาที�
ตอ้งการหรือในราคาที�เหมาะสม 

 เนื� องจากกองทุน KAB22B มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัT น  การเปลี� ยนแปลง
ภายในประเทศที�กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี�ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้รวมถึงการออกมาตรการที�อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนังสือชีT ชวน 

 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทําใหผู้้ลงทุนมีความเสี�ยงจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนที�อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื�นที�มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที�พฒันาแลว้ และผูล้งทุนอาจ
ขาดทุนหรือไดร้บัเงินคืนตํ �ากวา่เงินลงทุนเริ�มแรก 

 กองทุนหลกัคาดวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนครัTงแรก (IPO) ถึงวนัที� �L กุมภาพนัธ ์���k จึงมีความเสี�ยงจาก
การเกิดเหตุการณ์ใดๆที�อาจส่งผลใหก้องทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนได ้ดังนัTน หากกองทุนไม่
สามารถลงทุนในกองทุนหลกัอนัเนื�องมาจากเหตุดงักล่าว บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสั �งซืT อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวน โดยไมห่กัค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุน  

 เนื�องจากกองทุนหลกัเปิดใหข้ายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ในกรณีที�มีการขายคืนเป็นจาํนวนมากอย่างมี
นัยสําคัญ และบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนหลกั ซึ�งทาํใหก้ารลงทุนในกองทุนหลกัไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีที�กองทุนหลกั
แจง้เลิกกองทุนก่อนครบอายุ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได ้ 

 กองทุนหลกัอาจเลิกกองทุนก่อนครบอายุเมื�อเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง เช่น เมื�อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน
น้อยกว่า kR ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) 
นอ้ยกว่า LR ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ทัTงนีT ผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจะไดร้บัการแจง้เลิกกองทุนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย L เดือนก่อนเลิกกองทุน 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี6ยงของกองทุนรวม 
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• ความเสี6ยงจากการผิดนัดชาํระหนี2 ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 
Credit rating ตาม International credit rating ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III,  
Class C(USD)-MD1 

ตํ 6า AAA AA, A BBB ต ํ 6ากว่า BBB unrated สูง 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที�กองทุนต่างประเทศลงทุนในอนัดบัความน่าเชื�อถือ (credit rating) นัTนเกินกวา่ 20% ของ NAV 
 
• ความเสี6ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
อายุเฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III, Class C(USD)-MD1 

ตํ 6า < V เดือน V เดือน - i ปี 1 - V ปี 3 - T ปี > T ปี สูง 

 
ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  

ตํ 6า < 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% สูง 

 
• ความเสี6ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ6ง (High Issuer Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ�งมากกวา่ LR% ของ NAV รวมกนั 

ตํ 6า ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 
• ความเสี6ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ6ง (High Sector Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งมากกวา่ �R% ของ NAV รวมกนั 

ตํ 6า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน และอสงัหาริมทรพัย ์

 
• ความเสี6ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ6ง (High Country Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า �R% ของ NAV รวมกนั 

ตํ 6า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 
• ความเสี6ยงจากการเปลี6ยนแปลงของอตัราแลกเปลี6ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกนัความเสี�ยง FX 

ตํ 6า ทั2งหมด/เกือบทั2งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

 

ปัจจยัความเสี6ยงที6สาํคญั 



KAB22B    8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China          55.20% 
United States       11.20% 
United Arab Emirates       7.50% 
India            5.50% 
Mexico         4.50% 
Italy          3.00% 
Hong Kong         2.70% 
Panama         2.00% 
Supranationals        1.50% 
Indonesia         1.50% 

 

 

 

 

Financial         37.20% 
Real Estate       20.30% 
Energy        10.40% 
Consumer, Cyclical          8.90% 
Basic Materials        7.60% 

 

  

 

 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที6ลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที6มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ir อนัดบัแรกที6 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III, Class C(USD)-MD1  คาดว่าจะลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมที6มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด T อนัดบัแรกที6 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III, Class C(USD)-MD1  คาดว่าจะลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III, Class C(USD)-MD1 
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หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนหลกั ณ วนัที� �� มกราคม ���k 

 

 

 

  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที6ลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III, Class C(USD)-MD1 

สดัส่วนการลงทุนตามอนัดบัความน่าเชื6อถือของตราสารหนี2 ที6 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III, Class C(USD)-MD1 คาดว่าจะลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00 0.25 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื2 อคืน ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี6ยน 
เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซืT อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
 

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 
 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คุณจะไดร้บั  
ดงันัTน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
 

ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซื2 อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00%  ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  2.50% ต่อปี  0.40% ต่อปี 

ค่าใชจ้า่ยทั2งหมด  ประมาณ 0.60% ต่อปี 

* ในกรณีที�กองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื�อเป็นค่าตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนนําเงินไปลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกั  
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - III, Class C(USD)-MD1 
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที6จดทะเบียน �R กุมภาพนัธ ์���k (อาจเปลี�ยนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ � ปี � เดือน โดยไมต่ํ �ากวา่ � ปี � เดือน และไมเ่กิน � ปี q เดือน 

ซื2 อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จาํนวนเงินทุนของโครงการ   : L,QRR ลา้นบาท และเพิ�มไดไ้มเ่กิน �RR ลา้นบาท 

วนัทาํการซืT อ                     : L� – 18 กุมภาพนัธ ์���k 
มลูค่าขัTนตํ �าของการซืT อ       : �RR บาท 
การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน    : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสัTน 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนีT ระยะสัTน และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื�อซืT อกองทุนนีT  
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัTงแรกได ้
 
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อ
ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่น
สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึT นและดาํเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมริกา 

วนัทาํการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซืT อคืนหน่วยลงทุนแบบรบัซืT อคืนหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมติัทุก k เดือน ทัTงนีT  การรบัซืT อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัจะขึT นอยูก่บัการ
พิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกั และดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดย
บริษัทจดัการอาจกาํหนดวนัรบัซืT อคืนหน่วยลงทุนครัTงแรกนอ้ยกวา่หรือเกินกวา่ k 
เดือนนับจากวนัที�จดทะเบียนได ้อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการรบัซืT อคืนอาจ
เปลี�ยนแปลงได ้ซึ�งบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 
 

ขอ้มูลอื6นๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพื6อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  - 

ดชันีชี2 วดั : ไม่มี เนื�องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซึ�งไม่มีตวัชีT วดัและเป็นกองทุนที�มีอายุโครงการ 

โดยมีการบริหารแบบ buy-and-hold เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราที�เหมาะสม 
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บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซืT อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัเขา้บญัชีเงินฝากตามที�ผู ้
ถือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นวนัที�เปิดบญัชีกองทุน และในการรบัซืT อคืน
หน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื�อครบอายุกองทุน บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซืT อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมติั ไปซืT อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที�ระบุไวใ้นสมุดบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการ
รบัซืT อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนนีT  ทัTงนีT  บริษัทจดัการจะประกาศวนัทาํ
การรบัซืT อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน kR วนั 
 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : T+� คือ � วนัทาํการหลงัจากวนัทาํรายการขายคืน  
                                         (ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+2 เวลา 15.00 น.) 
                                    
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้�  www.kasikornasset.com 

รายชื6อผูจ้ดัการกองทุน คุณกนัตยา พสุหิรญันิกร    ผูจ้ดัการกองทุนทางเลือก 
วนัที�เริ�มบริหารกองทุนนีT  : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รบัซื2 อคืน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซืT อคืนอื�นๆ 

ตดิตอ่สอบถาม 
รบัหนงัสือชี2 ชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที�อยู ่ : �RR/�� อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัTน � และชัTน L� ถนนพหลโยธิน   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ LR�RR 
โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988   
Website : www.kasikornasset.com    
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที6อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้� 
www.kasikornasset.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัTงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี�ยงจากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตัTง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณารา่งหนังสือชีT ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีT มิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีT ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที�เสนอขายนัTน ทัTงนีT  บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีT ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัที� � กุมภาพนัธ ์
���k แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 



KAB22B    14 
 

 

 

 

 

 

 ความเสี6ยงจากการผิดนดัชาํระหนี2 ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทุน (credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนีT  โดย
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปนีT  

ระดบั 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที� 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงที�สุด มีความเสี�ยงตํ �าที�สุดที�จะไม่สามารถ
ชาํระหนีT ไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเสี�ยงตํ �ามากที�จะ
ไม่สามารถชาํระหนีT ไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสี�ยงตํ �าที�จะไม่สามารถชาํระหนีT ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชาํระหนีT ไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัที� 
ตํ �ากว่า 

น่าลงทุน 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ตํ �ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ �ากว่า 
Baa 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ความเสี�ยงสูงที�จะไม่สามารถชาํระหนีT ไดต้ามกาํหนด 

 ความเสี6ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี�ยงที�มูลค่าของ
หลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึT นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัTงในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์ูง 

 ความเสี6ยงจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า LR% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั �นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล
การดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกวา่กองทุนที�กระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 
- ความเสี� ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ� ง (High Sector 
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ �R% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหาก
เกิดเหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัTน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที�ผันผวนมากกว่า
กองทุนที�กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 
- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ�ง (High Country Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า �R% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหากเกิดเหตุการณ์ที�ส่งผล
กระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�
ผนัผวนมากกวา่กองทุนที�กระจายการลงทุนในหลายประเทศ  

คาํอธิบายความเสี6ยง  
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 ความเสี6ยงจากการเปลี6ยนแปลงของอตัราแลกเปลี6ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี�ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วง
ที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทํากาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึT นกว่าเดิมดว้ย
เช่นกนั ดงันัTน การป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงจาก
ดงักล่าว ซึ�งทาํไดด้งัต่อไปนีT  
- ป้องกนัความเสี6ยงทั2งหมดหรือเกือบทั2งหมด : ผูล้งทุนไมมี่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- ป้องกนัความเสี6ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเสี�ยงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- อาจป้องกนัความเสี6ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงขึT นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่
จะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี6ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
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     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้าํเงินค่ารบัซื2 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซื2 อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

ขา้พเจา้  ............................................................................................................................................................ 

 

เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  ...................................................................................................................... (“กองทุนตน้ทาง”) 

 

บญัชีกองทุนเลขที�  ………………………………………………………………………………………………. 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั (“บริษัท”) นําเงินคา่รบัซืT อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในงวด
สุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซืT อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปนีT   (โปรดเลือก
เพียง L กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)                     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั2น (K-TREASURY)     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี2 ระยะสั2น (K-SF)              เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยขา้พเจา้รับทราบว่า บริษัทจะนําเงินค่ารับซืT อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนตน้ทางไปซืT อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงค์ไว ้โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ขา้พเจา้จะไดร้บั จะคาํนวณโดยใชร้าคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซืT อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาทําความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือชีT ชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี�ยงของกองทุนตน้ทาง
และกองทุนปลายทางแลว้ 

 
ลงชื�อ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัที�  .......................................................... 

 

หมายเหต ุ   หากท่านตอ้งการเปลี�ยนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ R� �qR L�q� หรือ R� �qR L�Qk  โทรสาร R� �qk ��q� 

สาํหรบัเจา้หนา้ที6 

ผูร้บั  .................................................                         ผูต้รวจสอบขอ้มูล  ......................................... 

วนัที�  .................................................                          วนัที�  ........................................................... 

-เอกสารฉบบันีT มีไวส้าํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซืT อคืนหน่วยลงทุนเพื�อแนบกบัใบคาํสั �งซืT อหน่วยลงทุน- 

 


