
หน้า 1 
  

 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 
 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรอง CAC  

  

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกรำคม 2563 

ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดของกองทุนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตดิต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่น ๆ                

กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A 
LH ASIAN FIXED INCOME 22A FUND 

(LHAFIX22A) 
กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 

กองทุนรวมหนว่ยลงทุนประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

http://www.thai-cac.com/th
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    ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
▪ อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 
▪ อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
▪ ผู้ลงทุนที่เนน้การได้รบัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรกัษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ

มูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั เป็นต้น 

กองทุนรวมน้ีเหมำะกับใคร? 
▪ ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซ่ึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้  
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้  
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนซ่ึง 

อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 
▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวประมาณ 2 ปี 6 เดือน 
▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

นโยบำยกำรลงทุน: 
o กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Asian Bond Fixed 
Maturity Fund 2022- II (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class A(USD)-MD1” สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD)  
ซ่ึงกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยได้รับการก ากับดูแล 
และอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)  

o กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารหนี้ในเอเชียที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงได้รับการคัดเลือกโดยผู้จัดการกองทุนตามดุลยพินิจ (เช่น รัฐบาล , หน่วยงานราชการ, องค์กรระหว่างประเทศที่มี
ลักษณะเหนือรัฐ (Supranational entities), บริษัท, สถาบันการเงินและธนาคาร) อาจรวมถึงผู้ออกตราสารในตลาดเกิดใหม่และ
ตลาดที่พัฒนาแล้วในเอเชีย โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในเอเชียทุกประเทศยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึงออสเตรเลีย  
และนิวซแีลนด ์

o กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  
o กองทุนหลักเน้นกลยุทธ์ Buy and Hold ในตราสารหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีช่วงอายุ 

2.5 ปีที่นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เป็นหลัก 
o ส่วนที่เหลือของกองทุนนี้  อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสาร

กึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน   

 คุณสำมำรถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.invesco.com 
 กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน:  
 กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้  
ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 
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ค ำเตือนที่ส ำคัญ: 
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนท าการป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
▪ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง

มากกว่ากองทุนรวมอื่น 
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง  

อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจ ากัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพ
คล่อง 

▪ กรณีมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A มีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก ท าให้กองทุน
จ าเป็นต้องขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ถืออยู่ ก่อนครบก าหนดอายุกองทุน หรือจ าเป็นต้องขายหน่วยลงทุนในราคาต่ า  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและท าให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 

▪ กองทุนนี้มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุน (ประมาณ 2.5 ปี) ดังนั้น ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการ
ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุตราสาร กองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน และ/หรือค่าปรับกรณีขายคืน
หน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการในขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

▪ กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated)  ดังนั้น กองทุนหลักจึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลา 
ที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม 

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจาก
การผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น  

▪ กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ท าให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่า
กองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน  ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง  

▪ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น 

▪ กองทุนหลักคาดว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ( IPO) ในระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 จึงมีความเสี่ยงจากการเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนได้ ดังนั้น หากกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักอัน
เนื่องมาจากเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเต็มจ านวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุน 

▪ เนื่องจากกองทุนหลัก (Master Fund) เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ ในกรณีที่มีการขายคืนเป็นจ านวนมากอย่างมี
นัยส าคัญ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 
ซึ่งท าให้การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีที่กองทุนหลักแจ้งเลิกกองทุนก่อนครบอายุ บริษัทจัดการอาจ
ด าเนินการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได้ 

▪ กองทุนหลักอาจเลิกกองทุนก่อนครบอายุเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่า  
30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจะได้รับการแจ้งเลิกกองทุน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเลิกกองทุน 

▪ กองทุนหลักมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อ
ไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักดังกล่าว โดยค าสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะท ารายการให้ในวันท าการถัดไป อย่างไรก็ดี บลจ. มิได้จ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจ ากัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการ เท่านั้น ทั้งนี้ บลจ.จะด าเนินการ
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijj8qoodnZAhUNTo8KHTJtCfkQFgheMAo&url=https%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2&usg=AOvVaw2dQIVoBBTjkzTuzbd0M6Jn
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijj8qoodnZAhUNTo8KHTJtCfkQFgheMAo&url=https%3A%2F%2Fpantip.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2&usg=AOvVaw2dQIVoBBTjkzTuzbd0M6Jn
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*คุณสามารถดูข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ www.lhfund.co.th  

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
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หมายเหตุ : ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 
คำดกำรณ์กำรลงทุนของกองทุนหลัก 
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II 
สัดส่วนกำรลงทุนแยกตำมประเทศที่คำดว่ำจะลงทุนสูงสุด 10 อันดบัแรก 

สัดส่วนกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหนี ้
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หมำยเหตุ:  

1)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในท านองเดียวกันนี้ 

2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5  ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
ทั้งนี ้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละ 5.00 ต่อปีของ  
 มูลค่ำทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  

  

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุน 

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จร

ิง 
   

  (
%

 ต
่อป

ีขอ
ง N

AV
) 

               

สูงสุดไม่เกิน, 2.500% 

เก็บจริง, 0.321% 

สูงสุดไม่เกิน, 5.000% 

  เก็บจริง, 0.403818% 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ ) 

เก็บจริง, 0.029318% 

สูงสุดไมเ่กิน, 0.100% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.000% 

เก็บจริง, 0.0535% 

กำรจัดกำร ผู้ดูแล 
ผลประโยชน ์

นำยทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมค่ำใช้จ่ำย 

5.000% 

4.500% 

4.000% 

3.500% 

3.000% 

2.500% 

2.000% 

1.500% 

1.000% 

0.500% 

0.000% 

สูงสุดไม่เกิน,  
1.400% 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

               

               

               

               



หน้า 7 
  

 
 
 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 2.50% ยกเว้น 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 2.50% ยกเว้น 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน 
▪ ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนเข้ำ 

 
▪ ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออก 

 
2.50% 

 
2.50% 

 
ยกเว้น 

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย) 
ยกเว้น 

(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน) 
*ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อน
ระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร 
(Exit Fee) 

2.00% 2.00% 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 200  บาทต่อรายการ 
* ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตโิดยการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกล่าว 
หมำยเหตุ: 
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)   กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการก าหนด 

3)  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

ค่ำธรรมเนียมของกองทุนหลัก 
ค่ำธรรมเนียม อัตรำเก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Subscription Fee) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าเงินลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืน (Redemption Fee) 
 

ไม่เรียกเก็บ 
ทั้งนี้ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจถูกปรับลดลงถึงร้อยละ 2 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่
ก าหนด 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี (เก็บจริงร้อยละ 0.6 ต่อปี) 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์
 

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี  
(50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก เรียกเก็บร้อยละ 0.03 ต่อปี , ส่วนที่เกิน 50 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรียกเก็บร้อยละ 0.02 ต่อปี) 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้ันต่ าเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ 

ค่ำธรรมเนียม Administration Fee 
 

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี  
(50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก เรียกเก็บร้อยละ 0.03 ต่อปี , ส่วนที่เกิน 50 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรียกเก็บร้อยละ 0.02 ต่อปี) 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้ันต่ าเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ 

ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกบริษัทจัดกำรต่ำงประเทศ (Rebate fee) คือ 0.30% 
หมายเหตุ : อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
ที่มำ : www.invesco.com.hk  

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนน้ีจะเปรียบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก ปรับดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือค ำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วันที่ค ำนวณผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย - 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
วันเสนอขำยคร้ังแรก (IPO)  
วันที่จดทะเบียน  
อำยุโครงกำร 
จ ำนวนเงินทุนโครงกำร 

 ไม่มี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ระหว่ำงวันที่ 8 – 15 มกรำคม 2563 
วันที่  16 มกราคม 2563  
ประมาณ 2 ปี 6 เดือน 
1,500 ล้านบาท 

ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน  วันท ำกำรซื้อ  :  
ระหว่ำงกำรเสนอขำยคร้ังแรก (IPO)* : ระหว่ำงวันที่ 8 – 15 มกรำคม 2563 
     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น. 
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็น
เงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.  
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตรา
สารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยน
เข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้)  
ในช่วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได้  
ทั้งนี้  บริษัทจัดการอาจก าหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ 
ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อ : 10,000 บาท 
วันท ำกำรขำยคืน   
วันท ำกำรขำยคืนปกติ    : ทุกวันท าการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น. 
วันท ำกำรขำยคืนอัตโนมัติ ดังนี้ 
✓ บริษัทจะพิจารณาขายคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  
✓ บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติงวดสุดท้าย

เมื่อครบก าหนดอายุโครงการทั้งจ านวน ณ วันครบก าหนดอายุโครงการ 
(วันสุดท้ายของโครงการ)   

✓ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน 
ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อน าเงินไปซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ  : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : ภายใน 5 วันท าการ นบัตั้งแตว่ันถัดจากวัน

ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ
โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการใน
ต่างประเทศ (ปัจจบุัน T+5 วันท าการ 
หลังจากวันท ารายการขายคืน) 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th  

ข้อมูลอื่น ๆ 
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รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน  คุณนรี พฤกษยาภัย, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน) 
คุณอาทิตยา พิริยโสภากุล, (เร่ิมบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)  

   
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)  
 

ติดต่อสอบถำมรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด 
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชัน้ 14  ถนนสาทรใต้ 
        แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 
website : www.lhfund.co.th                       
email : Marketing@lhfund.co.th 
 

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ได้ที่ www.lhfund.co.th                      
 

mailto:Marketing@lhfund.co.th
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุน 
▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ออก

ตราสาร หากผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 

▪ ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทัผู้ออก
ตราสารไมส่ามารถช าระคนืเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด หรือไม่ครบตามจ านวนที่ได้สัญญาไว้ 

▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบตอ่ราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด 

▪ ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และการน าเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถช าระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด  

▪ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมต่ำงประเทศล่ำช้ำ : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดท าการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดท าการของ
ประเทศไทย ท าให้กองทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า 
และส่งผลกระทบต่อการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง : การท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจท าให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร  
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว 
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 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการ
ลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10%ของ NAV รวมกัน  

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้  

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย  

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

-ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

-ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนกำรป้องกันควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  

-อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่  

-ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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สำระส ำคัญของกองทุนต่ำงประเทศ 
ชื่อกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II ,Class A(USD)-MD1ในสกุลเงินดอล

ล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกง (Hong Kong)ภายใต้กฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง โดยได้รับการก ากับดูแลและอนุญาตจาก Securities and Futures 
Commission of Hong Kong (SFC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO)บ ริ ห า ร และจั ด ก า ร โ ดย  Invesco Hong Kong 
Limited 

วัตถุประสงค์กำรลงทุนของ
กองทุนหลัก 

กองทุนหลักมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมื่อ
ครบก าหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก โดยจะเน้นลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่ีสามารถลงทุนได้ ( Investment Grade)  
มีระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer 
Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II มีนโยบายการลงทุน  ดังนี้ 

กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารหนี้ในเอเชียที่อยู่ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยผู้จัดการกองทุนตามดุลยพินิจ (เช่น รัฐบาล , 
หน่วยงานราชการ, องค์กรระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational entities), 
บริษัท, สถาบันการเงินและธนาคาร) อาจรวมถึงผู้ออกตราสารในตลาดเกิดใหม่และตลาดที่
พัฒนาแล้วในเอเชีย โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในเอเชียทุกประเทศยกเว้นประเทศญี่ปุ่น 
แต่รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

กองทุนจะลงทุน ดังนี้ 

- กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ Investment 
Grade ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ 

- กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเ ช่ือถือที่ต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้    
Non-Investment Grade และ ตราสารหนี้ที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่า เ ช่ือถือ 
(Unrated) ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

- กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยงเท่าน้ัน 

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือ
รับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกหรือรับประกันโดย
ประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือ หน่วยงานท้องถิ่นของ
ประเทศนั้น) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) 
หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
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- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

- กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นกู้ ไม่มีอายุ  (Perpetual bonds) และหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(Convertible bonds) ได้ไม่เกินร้อยละ 15. ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะที่รองรับผลขาดทุนได้ ทั้งจากหุ้นกู้ที่สามารถ
แปลงสภาพได้ และจากตราสารหนี้ที่ถูกจัดให้เป็นเงินทุนเพิ่มเติมช้ันที่  1 หรือ ช้ันที่   
2 (Additional Tier 1 หรือ Tier 2) ภายใต้กฎเงินทุนของธนาคาร โดยตราสารเหล่านี้อาจมี
การถูกลดมูลค่า หรือถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ เมื่อถึงจุด trigger กองทุนคาดว่าจะมี
สัดส่วนในการลงทุนตราสารหนี้ที่มีลักษณะที่รองรับผลขาดทุนได้นี้ไม่เกิน 30% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 

- กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS (Collective Investment Schemes) 
ตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี้
ที่มีสินเช่ือที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชย์
ที่มีสินทรัพย์ค่ าประกัน (Asset-back Commercial Paper) 

- กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์ Buy-and-hold และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก ผู้จัดการ
กองทุนจะติดตามและบริหารระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือลง
จนต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือความน่าเช่ือถือของหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์
ลดต่ าลงภายหลังจากการเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกัน
เพื่อตัดสินใจว่าจะถือครองหลักทรัพย์นั้นต่อไปหรือขายหลักทรัพย์นั้นแล้วน าเงินไปลงทุนใหม่
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ภายใต้ข้อจ ากัดการลงทุนข้างต้น 

- กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้โดยจะลงทุนในตราสารหนี้แต่ละตัวไม่เกนิ
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และ
กองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการออกตราสารอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเข้าลงทุน และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement Bonds) 

- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่มีอายุหรือมีอายุคงเหลือสั้นกว่าอายุกองทุนประมาณร้อย
ละ 70 ของมูลค่าการลงทุนของกองทุนหลัก ผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่ครบก าหนด
อายุก่อนวันครบก าหนดอายุของกองทุนจะถูกน าไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็นเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดได้ตามดุลยพินิจของกองทุน 

- ผู้จัดการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอัตรา แต่กองทุนหลักอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดได้ถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นการช่ัวคราว ในบาง
สถานการณ์ ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อตราสารหนี้ครบก าหนดก่อนวันครบก าหนดอายุกองทุนหลัก
หรืออาจถูกเรียกคืนก่อนที่ตราสารหนี้นั้นจะครบก าหนดอายุตราสารหรือในกรณีที่ผู้จัดการ
กองทุนขายตราสารหนี้ก่อนครบก าหนดเนื่องจากคาดการณ์ว่าตราสารจะถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดได้ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในช่วงระยะเวลา  
2 เดือนก่อนวันครบก าหนดอายุของกองทุนหลัก 
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- กองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 6 เดือน และกองทุนจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อ
ครบอายุกองทุนซึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับวันครบก าหนดอายุกองทุนท่ีประมาณการไว้ โดยจะ
มีการแจ้งวันครบก าหนดอายุกองทุนให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวัน
ครบก าหนดอายุของกองทุนหลักเพื่อยืนยันการเลิกกองทุน  

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนหลัก ในวันครบก าหนดอายุของ
กองทุนหลัก หน่วยลงทุนทั้งหมดจะถูกไถ่ถอนและผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยลงทุนจนถึงวันครบ
ก าหนดอายุกองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันดังกล่าว 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลิกกองทุนคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ และทยอยตัด
จ่ายตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจนถึงวันครบก าหนดอายุของ
กองทุนหลัก 

ผู้จัดกำรกำรลงทุน 
(Investment Managers) 

Invesco Hong Kong Limited 
41/F Champion Tower 
Three Garden Road, Central Hong Kong 

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) 
อำยุกองทุน กองทุนมีอายุประมาณ 2 ปี 6 เดือน 
เสนอขำยคร้ังแรก (IPO) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันท่ี 6 – 17 มกราคม 2563 
วันท ำกำรซ้ือขำยภำยหลังกำร
เสนอขำยคร้ังแรก 

วันท ารายการซื้อ  : ไม่เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
วันท ารายการขายคืน : ทุกวันท าการ 

วันที่จัดต้ังหน่วยลงทุน  วันท่ี 20 มกราคม 2563 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล มี 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Subscription Fee) 

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าเงินลงทุน  
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืน (Redemption Fee) 
ไม่เรียกเก็บ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี (เก็บจริงร้อยละ 0.6 ต่อปี) 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี  
(50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก เรียกเก็บร้อยละ 0.03 ต่อปี , ส่วนท่ีเกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เรียกเก็บร้อยละ 0.02 ต่อปี) 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ขั้นต่ าเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ 
ค่ำธรรมเนียม Administration Fee 
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี  
(50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก เรียกเก็บร้อยละ 0.03 ต่อปี , ส่วนท่ีเกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เรียกเก็บร้อยละ 0.02 ต่อปี) 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ขั้นต่ าเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ 

ดัชนีอ้ำงอิง ไม่มี   
Trustee  State Street Trust (HK) Limited  
แหล่งข้อมลูกองทุนหลัก www.invesco.com 

 

http://www.invesco.com/
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ควำมเสี่ยงของกองทุนหลกั 

1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน (General investment risk) 

การลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนหลักไม่ได้รับประกันเงินต้น การลงทุนในกองทุนหลักไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานภาครัฐ
เช่นเดียวกับเงินฝาก กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ พอร์ตการลงทุน
ของกองทุนอาจมีมูลค่าลดลงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และอาจส่งผลให้ขาดทุนได้ รวมถึงมูลค่าหน่วยลงทุนอาจสูงขึ้นหรือต่ าลง 

2) ไม่มีกำรรับประกันหรือคุ้มครองเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเร่ิมแรก (Neither income, return nor capital of the 
Fund is guaranteed or protected) 

ไม่มีการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับก าไรหรือไม่ขาดทุน ไม่มีการรับประกันเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินทุนเริ่มแรกของกองทุน มูลค่า
การลงทุนและเงินได้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนในช่วงระหว่างการลงทุนหรือในวัน
ครบก าหนด มูลค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได้ ผู้ลงทุนควรเตรียมรับมือกับโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน 

3) ควำมเสี่ยงจำกอำยุโครงกำรที่จ ำกัด (Limited duration risk) 

กองทุนหลักมีการก าหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งคาดว่าโครงการมีอายุประมาณ 2 ปี 6 เดือน 
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนหลัก แม้ว่าผู้ลงทุนจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ก่อนครบอายุ
โครงการในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบ ดังนี ้

- กองทุนไม่ได้รับประกันเงินได้หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดอายุโครงการ มูลค่าการขายคืนก่อนครบก าหนดอายุโครงการจะขึ้นอยู่กับ
มูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ดังนั้น เงินค่าขายคืนทท่ีผู้ลงทุนได้รับอาจต่ ากว่าหรือสูงกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและไม่มีการรับประกัน
ว่านักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจ านวน 

- ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจถูกปรับลดลงถึงร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเกิน
กว่าระดับท่ีก าหนด 

- ขนาดกองทุนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าธรรมเนียม  
ที่มีการจัดเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลให้กองทุนหลักต้องเลิกกองทุนก่อนครบก าหนดได้ 
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 5 (ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบก าหนด) 

- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระเงินค่าขายหรือการหยุดช าระเงินค่าขายคืนแก่ผู้ลงทุน 

4) ควำมเสี่ยงจำกกำรช ำระคืนหนี้ก่อนครบก ำหนดและกำรน ำเงินไปลงทุนต่อ (Prepayment and reinvestment risk) 

ผู้ออกตราสารหนี้ (โดยเฉพาะผู้ที่ออกตราสารหนี้ในอัตราดอกเบี้ยสูง) อาจจ่ายคืนเงินก่อนครบก าหนด ซึ่งการช าระคืนหนี้ก่อนครบ
ก าหนดอาจท าให้เกิดการขาดทุนในตราสารหนี้ท่ีถูกซื้อในราคา Premium การช าระคืนหนี้ก่อนครบก าหนดที่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาส าหรบั
ตราสารหนี้ท่ีออกขายที่ราคาพาร์อาจท าให้ขาดทุนได้เหมือนกับราคา Premium ทีไ่ม่ได้ตัดจ าหน่าย การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนด
และการน าเงินสดที่ได้จากการขายตราสารหนี้ที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการเงินแย่ลงไปลงทุนต่อ ท าให้เกิดความเสี่ยงจาก
ตลาดและความไม่แน่นอนในการหาตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงเดิม อาจส่งผลให้ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนของกองทุน
ลดลงได้ 
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5) ควำมเสี่ยงจำกกำรยกเลิกกองทุนก่อนครบก ำหนด (Early termination risk) 

กองทุนหลักอาจถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ
เทียบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการแจ้งเลิกกองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1  เดือนก่อนเลิกโครงการ 
ภายหลังการยกเลิกกองทุน สินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนจะถูกจ าหน่ายและด าเนินการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน โดยในช่วงการจ าหน่ายและด าเนินการกองทุนอาจมีมูลค่าการลงทุนต่ ากว่าต้นทุนการลงทุน ท าให้ผู้ลงทุนอาจได้รับเงิน
น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก อย่างไรก็ตามต้นทุนการเลิกกองทุนท่ีถูกตัดจ าหน่ายสะสมจนถึงวันเลิกโครงการจะถูกน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลิกกองทุน และผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

6) ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดในกำรซ้ือหน่วยลงทุน (Limited subscription risk) 

ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ( Initial Offer Period) หรืออาจไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนเลย ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือมูลค่าอื่นใดตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน) 

- ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ากองทุนนี้ไม่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดตั้งกองทุนโดยเป็นผลมาจากสภาพ
ตลาดที่ไม่เอื้ออ านวยหรืออื่น ๆ ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้รับแจ้ง ดังนี้ 

- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและการเปลี่ยนวันครบก าหนดโครงการ 

- หากผู้จัดการกองทุนตัดสินใจที่จะไม่จัดตั้งกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทันทีเต็มจ านวน โดยหักค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ 
ภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก 

7) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตัวของกำรลงทุนในภูมิภำค (Geographical concentration risk) 

กองทุนหลักมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย (รวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ (USD) ท่ีออกหรือรับรองโดยหน่วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ท าให้มูลค่าของ
กองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองนโยบาย การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย 
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (รวมทั้งจีนด้วย) 

8) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรหนี้ (Risks relating to fixed income instruments) 

- ความเสี่ยงด้านเครดิต / ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยง
ของคู่สัญญาของผู้ออกตราสารหนี้ที่ีลงทุน 

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rates risk) : โดยทั่วไปราคาตราสารหนี้จะปรับสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงในขณะที่ราคา
ตราสารหนี้จะปรับลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 

- ความเสียงด้านความผันผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่อาจมีความผัน
ผวนสูงกว่าและมีสภาพคล่องต่ ากว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยราคาของตราสารที่ซื้อขายมีความผันผวน ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ
และราคาเสนอขายอาจจะกว้างและท าให้กองทุนอาจมีต้นทุนในการซื้อขายตราสารอย่างมีนัยส าคัญ 
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- ความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit rating downgrading risk) : อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ 
ผู้ออกตราสารอาจถูกลดอันดับได้ ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าของกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสาร
หนี้ท่ีถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นได้ 

- ความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสาร (Credit rating risk) : อันดับความน่าเชื่อถือที่ถูกก าหนดโดยบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถอื อาจจะเผชิญกับข้อจ ากดัต่าง ๆ และไมร่ับประกันความนา่เชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารไดต้ลอดเวลา 

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt risk) : กองทุนหลักลงทุนในตราสารที่ออกหรือรับประกันโดย
รัฐบาล อาจเผชิญความเสี่ยงด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้ออก
ตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะจ่ายคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เมื่อครบก าหนด หรืออาจส่งค าร้องขอให้กองทุนปรับ
โครงสร้างหนี้ ซึ่งกองทุนอาจขาดทุนเมื่อมีการผิดนัดช าระจากภาครัฐได้ 

- ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation risk) : การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนและ
การใช้ดุลยพินิจ ซึ่งหากการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

9) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ (Emerging market risk) 

กองทุนหลักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งอาจท าให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษมากกว่าการลงทุนในตลาดที่
พัฒนาแล้ว อาทิ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงหรือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนความแน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
นโยบาย ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับและภาษี ความเสี่ยงด้านการช าระราคา ความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และความ
ผันผวนท่ีมากกว่า 

10) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตัวของกำรลงทุน (Concentration risk) 

กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท าให้มูลค่าของกองทุนอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่
มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อกองทุนและผูล้งทุนได้ 

11) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency and foreign exchange risk) 

กองทุนหลักอาจจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอ่ืน กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ทีอ่ยู่ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่สกลุเงิน
หลักหรือสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนนั้น ๆ ท าให้มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงินต่าง ๆ และจากการเปลีย่นแปลงในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน 

12) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำและกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Derivatives and hedging risk) 

ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้เพื่อการลงทุน กองทุนไม่มีการรับประกันว่า
การใช้กลยุทธ์ เทคนิค และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะท าให้ความเสี่ยงของกองทุนหมดไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กองทุนอาจขาดทุนอย่าง
มีนัยส าคัญได้ 

13) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีเงื่อนไข (Contingent convertibles risk) 

- หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเง่ือนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งอาจถูก
แปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร เมื่อตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนัยส าคัญ และอาจต้อง
ลดราคาลงอย่างมากเพื่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข 
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- หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเง่ือนไข มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วไป และตราสารทุนบางประเภท
เนื่องจากการจ่ายคูปองอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลต่าง ๆ 

14) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยเงินปันผล และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยออกของเ งินลงทุน (Risk associated 
with payment of dividends and/or fees and expenses out of capital) 

- การจ่ายเงินปันผลออกจากเงินลงทุน และ/หรือในรูปของผลตอบแทน หรือ การถอนเงินจากเงินลงทุนบางส่วนหรือจากผลก าไรส่วน
ต่างราคา อาจท าให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงทันทีหลังจากวันท่ีมีการจ่ายออก 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Monthly Distribution-1 (MD1) ไม่ใช่ทางเลือกในการออมทรัพย์หรือการลงทุนที่มีการจ่ายดอกเบี้ย
คงที่ี การจ่ายเงินของหน่วยลงทุนชนิด MD1 ไม่ขึ้นอยู่กับเงินได้หรือผลตอบแทนในอดีต และมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องแม้ว่ากองทุน
จะมีผลตอบแทนติดลบหรือขาดทุน ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ร้ายแรง ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับเงินต้นคืน 

- จ านวนเงินที่จ่ายโดยหน่วยลงทุนชนิด MD1 จะถูกก าหนดจ านวนเงินคงที่ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสกุลเงินของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน และจะไม่ได้ค านึงถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักกับสกุลเงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
เนื่องจากการพิจารณาจ่ายเงินคงที่จะจ่ายออกในรูปของสกุลเงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การสรุปสาระส าคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะ
ส่วนท่ีส าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันที่  
7 มกราคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมลู
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 


