
1 
 

 

 

 

          

             

             

        

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

                  
 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 2022I 

K Foreign Fixed Income 2022I Fund  

KFF22I 

 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2564 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

Fund ID : H98 IPO : 5 – 11 พฤษภาคม 2564 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้

ดงันั้น หากมีปัจจยัลบท่ีสง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ  านวนมาก 

 

 

( วนัที่ 5 พฤษภาคม เปิดเสนอขายตั้งแตเ่วลา 11.00 น.  

และไม่รบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564) 
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน KFF22I 
 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี รวมทั้ง 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียใน

รอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   

 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมใหย้ืม

หลกัทรพัย ์(Securities Lending) ธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้  

 

 กองทุนตา่งประเทศที่กองทุน KFF22I จะลงทุนมากกว่า 20% ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 

 

ช่ือกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII 

Share Class Class C(USD)-Acc 

อายุโครงการ 
ประมาณ 1 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื่อครบ

ก าหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหน้ี 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมจ่่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ Invesco Hong Kong Limited 

ตวัช้ีวดั ไมม่ี 

Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc 

กองทุนต่างประเทศมุ่งเน้นสรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินตน้เมื่อครบ

ก าหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ไดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้) กองทุนต่างประเทศมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์

การลงทุนโดยใชก้ลยุทธ ์Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และมี

การติดตามความเส่ียงในเชิงรุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer 

Period) จนถึงวนัครบอายุกองทุน 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc 

กองทุนต่างประเทศจะลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหน้ีใน

ภูมิภาคเอเชียท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ซ่ึงออกโดยผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการคดัเลือกตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการกองทุน (เช่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างปร ะเทศเหนือรัฐ (supranational entities) 

บริษัทเอกชน สถาบนัการเงิน และธนาคาร) ซ่ึงผูอ้อกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศท่ีพฒันา

แลว้ โดยภูมิภาคเอเชียในท่ีน้ีหมายถึงทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์

 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้( Investment 

Grade) มากกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่

กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) 

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือการป้องกนัความเส่ียงเท่าน้ัน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ีออกหรือรับประกันโดย

ประเทศใดประเทศหน่ึง (ยกเวน้ประเทศจีน) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน

ตราสารหน้ีภาครฐัท่ีออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหน่ึง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงาน

ทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน) ท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) หรือไม่ไดร้ับ

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายนอกประเทศจีนและอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท่ี

ออกหรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 

* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII คาดวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

(IPO) ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 จึงมีความเส่ียงท่ีกองทุนดงักล่าวอาจไมไ่ดจ้ดทะเบียนกองทุนหลงัจากท่ีกองทุน 

KFF22I เสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนและสามารถรบัความเส่ียงจากการลงทุนตราสารหน้ีในภูมิภาคเอเชีย 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 ผูล้งทุนท่ียอมรบัและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุน

ไมส่ามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเส่ียงจากความผัน

ผวนของราคาต า่ เน่ืองจากกองทุนน้ีไมถู่กจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว  

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการกองทุน KFF22I 

ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนท่ีเหลือลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือ

เงินฝากต่างประเทศ เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ค าเตอืนที่ส  าคญั 

 กองทุนอาจมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

ท าใหอ้าจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนท่ี

นอ้ยกวา่ จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

 เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดงัน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

ในหนังสือช้ีชวน 

 กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี

สภาพคล่องต า่ จึงอาจไม่สามารถซ้ือขายตราสารหน้ีไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการหรือในราคาท่ีเหมาะสม กองทุนอาจ

ไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

 กองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ท าใหผู้ล้งทุนมีความเส่ียงจาก

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีอาจผันผวนมากกว่ากองทุนอ่ืนท่ีมีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ และผู้

ลงทุนอาจขาดทุนหรือไดร้บัเงินคืนต า่กวา่เงินลงทุนเร่ิมแรก 

 เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเปิดใหข้ายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ในกรณีท่ีมีการขายคืนเป็น

จ านวนมากอย่างมีนัยส าคญั และบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนหรือผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงท าใหก้ารลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอีก

ต่อไป หรือในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศแจง้เลิกกองทุนก่อนครบอายุ บริษัทจดัการอาจด าเนินการเลิกกองทุน

ก่อนครบอายุโครงการได ้ 

 กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุน

ลงทุนไมส่ามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

ต า่ AAA AA, A BBB ต า่กว่า BBB unrated สูง 

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนต่างประเทศลงทุนในอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) น้ันเกินกวา่ 20% ของ NAV 

 

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ต า่ < 3 เดือน 3 เดือน - 1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี > 5 ปี สูง 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

ต า่ < 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% สูง 

 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และ Financial 

 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 

• ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียง FX 

ต า่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 50-100% ของเงิน

ลงทุนในต่างประเทศ 

 

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีส  าคญั 
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ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

สดัส่วนการ

ลงทุน 

โดยประมาณ 

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII, 

Class C(USD)-Acc 
- 60.01% 

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย Baa2/Moody's 13.33% 

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 13.33% 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 13.33% 

รวม 100.00% 

 

* บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของ

ผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไมท่ าใหค้วามเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั 

โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนแทน และ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสาร

ดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีผลกระทบ

กบัผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั 

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี

บริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

 

  

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินที่ลงทุน 

การประมาณการตราสารและสดัส่วนที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน 
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China 59.50% 

India 11.50% 

United Arab Emirates 7.50% 

Malaysia 3.50% 

Bahrain 3.00% 

Indonesia 3.00% 

Singapore 3.00% 

Kuwait 2.00% 

Qatar 2.00% 

Japan 1.50% 

 

 

 

 

Financial 37.50% 

Real Estate 28.50% 

Energy 11.50% 

Industrial 5.00% 

Basic Materials 5.00% 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนต่างประเทศ ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2564  

สดัส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อนัดบัแรกที่ 

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc  คาดว่าจะลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ  

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 –  VIII, Class C(USD)-Acc 

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินที่ลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรกที่ 

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc  คาดว่าจะลงทุน 
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หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนต่างประเทศ ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2564 

  

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินที่ลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII, Class C(USD)-Acc 

สดัส่วนการลงทุนตามอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีท่ี 

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc  คาดว่าจะลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 
 
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนเขา้ 
เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00%  ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  2.50% ต่อปี  0.40% ต่อปี 

ค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  ประมาณ 0.55% ต่อปี 

* ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นคา่ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุน

ในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

  

ค่าธรรมเนียมของกองทุนตา่งประเทศ  

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 12 พฤษภาคม 2564 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ า่กว่า 11 เดือน และไมเ่กิน 1 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงินทุนของโครงการ   : 4,000 ลา้นบาท และเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 600 ลา้นบาท 

วนัท าการซ้ือ  :    5 – 11 พฤษภาคม 2564  

เวลาท าการซ้ือ  : เวลาเปิดท าการ – 15.30 น.  

ยกเวน้ วนัที่ 5 พฤษภาคม 2564 เปิดเสนอขายตั้งแตเ่วลา 11.00 น. 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (11 พฤษภาคม 2564) *** 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ  : 500 บาท 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน    : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะ

สั้น กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพ่ือซ้ือ

กองทุนน้ี ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีข้ึนและด าเนิน

กิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

ดชันีช้ีวดั : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศท่ีไม่มีตวัชี้ วดั และ

บริหารจดัการลงทุนเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้ง

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัชี้ วดั 
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วนัท าการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุ

โครงการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศวนัรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

รบัทราบ 

 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

โดยอตัโนมติัของกองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามท่ีระบุไวใ้น

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนน้ี  

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้  www.kasikornasset.com 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณกนัตยา พสุหิรญันิกร    ผูจ้ดัการกองทุนทางเลือก 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2888-8888 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนตามท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง 

ตดิตอ่สอบถาม 

รบัหนงัสือช้ีชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน   

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988   

Website : www.kasikornasset.com    

Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัท่ี 27 เมษายน 

2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มูลดงักล่าว

ถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/


KFF22I    15 

 

 
 

 

 ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหน้ี โดย

พิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี

ความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงต า่มากท่ีจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต า่ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม

ก าหนด 

ระดบัท่ี 

ต า่กว่า 

น่าลงทุน 

ต า่กว่า 

BBB 

ต า่กว่า 

BBB(tha) 

ต า่กว่า 

Baa 

ต า่กว่า 

BBB 
ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของ
หลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของ

กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรพัยส์ูง 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล

การด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

- ความเ ส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector 

Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหาก

เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่า

กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) เกิด

จากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล

กระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ี

ผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ  

 

 

ค าอธิบายความเสี่ยง  
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 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วง

ท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักันหาก

กองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมดว้ย

เช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเส่ียงจาก

ดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่

จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
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     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้ าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

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

 

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

 

บญัชีกองทุนเลขท่ี  ………………………………………………………………………………………………. 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั (“บริษัท”) น าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ในงวดสุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี  

(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น (K-TREASURY)     เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (K-SF)              เลขท่ีบญัชีกองทุน  ……………………………………………… 

 

         โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่ บริษัทจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทางไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางตามท่ีขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีขา้พเจา้จะไดร้บั จะค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเส่ียงของกองทุนตน้

ทางและกองทุนปลายทางแลว้ 

 

ลงช่ือ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัท่ี  .......................................................... 

 

 

หมายเหตุ    หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983  โทรสาร 02 273 2279 

ส าหรบัเจา้หนา้ที่ 

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

วนัท่ี  .................................................                          วนัท่ี  ........................................................... 

-เอกสารฉบบัน้ีมีไวส้ าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือแนบกบัใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน- 

 


