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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*

กองทุนเปด แอล เอช เอเชียน ฟกซ อินคัม 22A
LH ASIAN FIXED INCOME 22A FUND
(LHAFIX22A)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

* โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II (“กองทุน
หลัก”) ในชนิดหนวยลงทุน “Class A(USD)-MD1” สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศฮองกง (Hong Kong)
ภายใตกฎหมายของประเทศฮองกง โดยไดรับการกํากับดูแลและอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC)
ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และบริหารจัดการโดย Invesco Hong
Kong Limited
กองทุนหลักมีวัตถุประสงคลงทุนไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ในตราสารหนี้ในเอเชียที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งไดรับ
การคัดเลือกโดยผูจัดการกองทุนตามดุลยพินิจ (เชน รัฐบาล, หนวยงานราชการ, องคกรระหวางประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational
entities), บริษัท, สถาบันการเงินและธนาคาร) อาจรวมถึงผูออกตราสารในตลาดเกิดใหมและตลาดที่พัฒนาแลวในเอเชีย โดยกองทุนมี
วัตถุประสงคลงทุนในเอเชียทุกประเทศยกเวนประเทศญี่ปุน แตรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนหลักเนนกลยุทธ Buy and Hold ใน
ตราสารหนี้ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) ใหแกผูถือหนวยลงทุน และมีชวงอายุ 2.5 ปที่นบั จากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer
Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เปนหลัก สวนที่เหลือของกองทุนนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและตางประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝาก
ธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
ระบุไวในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงใน
ตางประเทศ โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดท่ี Website: www.invesco.com
กองทุนเปด แอล เอช เอเชียน ฟกซ อินคัม 22A มุงเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยมุงหวังใหผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงของกองทุน และ/หรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาสวน
“คําอธิบายเพิ่มเติม” หัวขอ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศซึ่งเนนลงทุนในตราสารหนี้
▪ ผูลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนตางประเทศที่กองทุนลงทุนซึ่ง อาจจะปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูลงทุนที่ตองการลงทุนระยะยาวประมาณ 2 ป 6 เดือน
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดวยสกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ :

▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
▪ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวา
กองทุนรวมอื่น
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตราแลกเปลี่ยน
กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพคลอง
▪ กรณีมีผถู ือหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช เอเชียน ฟกซ อินคัม 22A มีการขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ทําใหกองทุน
จําเปนตองขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหลักที่ถืออยู กอนครบกําหนดอายุกองทุน หรือจําเปนตองขายหนวยลงทุนในราคาต่ํา ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอมูลคาหนวยลงทุนและทําใหกองทุนมีความเสี่ยงดานสภาพคลองเพิ่มขึ้น
▪ กองทุนนี้มุงหวังใหผถู ือหนวยลงทุนถือครองหนวยลงทุนจนครบอายุกองทุน (ประมาณ 2.5 ป ) ดังนั้น ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืน
หนวยลงทุนกอนครบกําหนดอายุตราสาร กองทุนอาจมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน และ/หรือคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอน
ระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) ผูถือหนวยลงทุนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการในขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว
▪ กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มอี ันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) และตราสาร
หนี้ท่ไี มไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ดังนั้น กองทุนหลักจึงอาจไมสามารถซื้อขายตราสารหนี้ไดในเวลาที่ตองการหรือในราคา
ที่เหมาะสม
▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกวากองทุนรวมทั่วไป เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระ
หนี้ของผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร เปนตน
▪ กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม (Emerging Market) ทําใหผูลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลคาหนวยลงทุนที่อาจผันผวนมากกวากองทุน
อื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแลว และผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรก
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คําเตือนที่สําคัญ (ตอ) :

▪ กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดสวนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอรตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
▪ กองทุนหลักอาจเลิกกองทุนกอนครบอายุเมื่อเกิดเหตุการณบางอยาง เชน เมื่อมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนนอยกวา 30 ลานดอลลาร
สหรัฐหรือเทียบเทา หรือมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของแตละชนิดหนวยลงทุน (Class) นอยกวา 10 ลานดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา หรือผูถือหนวย
ลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักจะไดรับการแจงเลิกกองทุนลวงหนาอยางนอย 1 เดือนกอนเลิก
กองทุน
▪ กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลักกรณีที่ผถู ือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 10
ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั่งไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เพื่อไมใหมีการไถถอนเกิน
กวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักดังกลาว โดยคําสั่งไถถอนที่เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะทํารายการใหในวันทําการถัดไป อยางไรก็ดี บลจ. มิไดจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนไทยแตอยางใด เพียงแตเปดเผย
ขอจํากัดของกองทุนหลักดังกลาวไวในรายละเอียดโครงการเทานั้น ทั้งนี้ บลจ.จะดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมลู คาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
<Risk Level>

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
<International Credit>

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
<Duration>

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
<SD>
<SD>

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
<High Issuer>

<High
<HighSector>
Sector>
Fหมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financial Institutions 28.10%
<High Country>

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในประเทศจีน 51.%
<fx>
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
<fx>

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ -6.33%

Cash & Cash
Equivalents,
11.20%

Government
Related, 44.30%

Corporates Bond,
44.50%

หนวยลงทุน INVESCO ASIAN BOND FIXED
MATURITY FUND 2022 - II 106.33%

หมายเหตุ :

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน INVESCO ASIAN BOND FIXED MATURITY FUND 2022 - II
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.invesco.com

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

หนวยลงทุน INVESCO ASIAN BOND FIXED MATURITY FUND 2022 - II
บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

-

% ของ
NAV

106.33

AA+(FITCH)

1.49

-

-7.82

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.00000

สูงสุดไมเกิน, 5.000

5.00000
4.00000
3.00000

สูงสุดไมเกิน, 2.500

2.00000
1.00000

สูงสุดไมเกิน, 1.000

0.32100

สูงสุดไมเกิน, 0.1000

0.00000

การจัดการ

0.02932

ผูดูแลผลประโยชน

สูงสุดไมเกิน, 1.400
(ตามจายจริง)

0.05457

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

0.40489
(ยังไมรวมคาใชจายอื่นๆ)

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่
กําหนดในโครงการ (Exit Fee)*
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.50
2.50
2.00

ยกเวน
ยกเวน
2.00

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

* ทั้งนี้ เวนแตเปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
อนึ่ง การเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืน
หนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) ใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) ใหกับ
ผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ” ไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผถู ือหนวยลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว
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คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
คาธรรมเนียม

อัตรา

Initial Charge (Up to)
Annual management fee

3.00%
0.60%

คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.30%
หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
ที่มา : www.invesco.com.hk

ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามปปฎิทิน)
% ตอปของ NAV

4.00%

2.28%

2.00%
0.00%
2564

-2.00%
-4.00%
-4.21%

-6.00%

LHAFIX22A

3. LHAFIX22A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ

Benchmark

-12.55%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

10.11 % ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

6. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
7. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
8. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
กองทุน

LHAFIX22A

YTD

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

N/A % ตอป

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

-4.21
2.28

-3.39
-5.87

N/A
N/A

-4.49
-2.66

N/A
N/A

-4.22
2.28

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

-2.23
0.26

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

9.38

5.36

N/A

7.66

N/A

9.59

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.11

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

10.88

6.30

N/A

8.82

N/A

11.12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.85

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
website : www.invesco.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ

ไมมี : แตจะมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
วันที่รับหนวยลงทุน
ปี 2563
อัตราหน่วยละ

7 พ.ค. 4 ส.ค. 2 พ.ย.
0.02

0.06

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
181,089,026.93 บาท
16 มกราคม 2563
ประมาณ 2 ป 6 เดือน

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน

0.05

▪ วันทําการซื้อ: เสนอขายครั้งเดียวชวง IPO

การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ วันทําการขายคืนอัตโนมัติ ดังนี้
 บริษัทจะพิจารณาขายคืนอัตโนมัติไมเกินปละ 4 ครั้ง
 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติงวดสุดทายเมื่อครบกําหนดอายุ
โครงการทั้งจํานวน ณ วันครบกําหนดอายุโครงการ (วันสุดทายของโครงการ)
 ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวัน
ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อนําเงินไปซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช
ตลาดเงิน
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:

▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:

ไมกําหนด

ไมกําหนด

▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ

ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+5)
(T* = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+2 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
16 มกราคม 2563
1 กันยายน 2563
4 มกราคม 2564
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จด
ทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
www.morningstarthailand.com

Morningstar Category
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดําเนินงาน
หรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระคืนเงิน
ตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว มีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรือ
อาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมื อง คาเงิน และ
นโยบายตางประเทศ โดยปจจัยเหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนชากวาระยะเวลาที่กาํ หนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจสงผลให
กองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศ
ที่กองทุนลงทุน หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุ ดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard
Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสาร
ของผูออกตราสาร คูสญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10%ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3.เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของ
หนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุน รวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง
ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้

-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมคี วามเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลย
พินจิ ของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และสะทอนกล
ยุท ธ การลงทุน ของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํ านวณจากมู ลคาที่ตํ่ ากวา ระหวางผลรวมของมูล คาการซื้อทรัพยสิน กับผลรวมของมูล คาการขาย
ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II ,Class A(USD)-MD1ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ซึ่ง
จดทะเบียนในประเทศฮองกง (Hong Kong) ภายใตกฎหมายของประเทศฮองกง โดยไดรับการกํากับดูแลและอนุญาต
จาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO)บริหารและจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited

วัตถุประสงคการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมุงเนนสรางกระแสรายไดตลอดชวงระยะเวลาการลงทุน และจายคืนเงินตนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุน
(กองทุนไมไดรับประกันหรือคุมครองเงินตน) กองทุนหลักมุงหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงคการลงทุนโดยใชกลยุทธ
Buy-and-hold ผานการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิง
รุก โดยจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับทีสามารถลงทุ
่
นได (Investment Grade) มี
ระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ป 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบ
อายุกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022-II มีนโยบายการลงทุน ดังนี้ กองทุนจะลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ในตราสารหนี้ในเอเชียที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งไดรบั
การคัดเลือกโดยผูจัดการกองทุนตามดุลยพินิจ (เชน รัฐบาล, หนวยงานราชการ, องคกรระหวางประเทศที่
มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational entities), บริษัท, สถาบันการเงินและธนาคาร) อาจรวมถึงผูออกตราสาร
ในตลาดเกิดใหมและตลาดที่พัฒนาแลวในเอเชีย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคลงทุนในเอเชียทุกประเทศยกเวน
ประเทศญี่ปุน แตรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด
กองทุนจะลงทุน ดังนี้
- กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได Investment Grade ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ และ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ต่ํากวาที่สามารถ
ลงทุนได Non-Investment Grade และ ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ไมเกิน
รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
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- กองทุนหลักเนนลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivatives) เพื่อการปองกันความเสี่ยงเทานั้น
- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่อยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง (ยกเวนประเทศจีน) ไดไมเกินรอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน
ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานทองถิ่นของประเทศนั้น) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment
Grade) หรือไมไดรบั การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ไดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายนอกประเทศจีนและอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD)
ที่ออกหรือรับประกันโดยหนวยงานในประเทศจีนไดไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักอาจลงทุนในหุนกูไมมีอายุ (Perpetual bonds) และหุนกูแปลงสภาพ (Convertible bonds)
ไดไมเกินรอยละ 15. ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะที่รองรับผลขาดทุนได ทั้งจากหุนกูที่สามารถแปลงสภาพได
และจากตราสารหนี้ที่ถูกจัดใหเปนเงินทุนเพิ่มเติมชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2 (Additional Tier 1 หรือ Tier 2) ภายใต
กฎเงินทุนของธนาคาร โดยตราสารเหลานี้อาจมีการถูกลดมูลคา หรือถูกแปลงสภาพเปนหุนสามัญ เมื่อถึงจุด
trigger กองทุนคาดวาจะมีสัดสวนในการลงทุนตราสารหนี้ที่มีลักษณะที่รองรับผลขาดทุนไดนี้ไมเกิน 30%
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
- กองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารทุน หนวย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหนี้ที่มี
สินทรัพยอื่นเปนหลักประกัน (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยูอาศัยเปน
หลักประกัน (Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชยที่มีสนิ ทรัพยค่ํา ประกัน (Asset-back
Commercial Paper) กองทุนหลักจะใชกลยุทธ Buy-and-hold และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก
ผูจัดการกองทุนจะติดตามและบริหารระดับความเสี่ยงของพอรตการลงทุนในชวงระยะเวลาการลงทุนอยาง
ตอเนื่อง ในกรณีที่หลักทรัพยหรือผูออกหลักทรัพยถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือลงจนต่ํากวาอันดับที่สามารถ
ลงทุนได หรือความนาเชื่อถือของหลักทรัพยหรือผูออกหลักทรัพยลดต่ําลงภายหลังจากการเขาลงทุนครั้งแรก
ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาหลายปจจัยรวมกันเพื่อตัดสินใจวาจะถือครองหลักทรัพยนั้นตอไปหรือขาย
หลักทรัพยนั้นแลวนําเงินไปลงทุนใหมตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ภายใตขอจํากัดการลงทุนขางตน
- กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้โดยจะลงทุนในตราสารหนี้แตละตัวไมเกินรอยละ 5 ของมูลคา
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสาร
หนี้ที่มีมูลคาการออกตราสารอยางนอย 200 ลานดอลลารสหรัฐ ในขณะที่กองทุนเขาลงทุน และจะไมลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีการขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่มีอายุหรือมีอายุคงเหลือสั้นกวาอายุกองทุนประมาณรอยละ 70
ของมูลคาการลงทุนของกองทุนหลัก ผลตอบแทนที่ไดรบั จากตราสารที่ครบกําหนดอายุกอนวันครบกําหนดอายุ
ของกองทุนจะถูกนําไปลงทุนใหมหรือถือครองเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดไดตามดุลยพินิจของ
กองทุน
- ผูจัดการกองทุนมุงลงทุนเต็มอัตรา แตกองทุนหลักอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดไดถึง
รอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เปนการชั่วคราวในบางสถานการณ ยกตัวอยาง เชน
เมื่อตราสารหนี้ครบกําหนดกอนวันครบกําหนดอายุกองทุนหลักหรืออาจถูกเรียกคืนกอนที่ตราสารหนี้นั้น
จะครบกําหนดอายุตราสารหรือในกรณีที่ผูจัดการกองทุนขายตราสารหนี้กอนครบกําหนดเนื่องจากคาดการณวา
ตราสารจะถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ เปนตน นอกจากนี้ผจู ัดการกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือ
รายการเทียบเทาเงินสดไดถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักในชวงระยะเวลา 2 เดือน
กอนวันครบกําหนดอายุของกองทุนหลัก
- กองทุนหลักมีอายุโครงการประมาณ 2 ป 6 เดือน และกองทุนจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบอายุกองทุน
ซึ่งคาดวาจะใกลเคียงกับวันครบกําหนดอายุกองทุนที่ประมาณการไว โดยจะมีการแจงวันครบกําหนดอายุกองทุน
ใหผูถือหนวยทราบลวงหนาอยางนอย 1 เดือนกอนวันครบกําหนดอายุของกองทุนหลักเพื่อยืนยันการเลิก
กองทุน คาใชจายที่เกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนหลัก ในวันครบกําหนดอายุของกองทุนหลัก
หนวยลงทุนทั้งหมดจะถูกไถถอนและผูถือหนวยที่ถือหนวยลงทุนจนถึงวันครบกําหนดอายุกองทุนจะไดรับ
ผลตอบแทนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันดังกลาว คาใชจายที่เกิดจากการเลิกกองทุนคาดวาอยูที่
ประมาณ 18,000 ดอลลารสหรัฐ และทยอยตัดจายตลอดระยะเวลาตั้งแตปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
จนถึงวันครบกําหนดอายุของกองทุนหลัก
ผูจัดการการลงทุน (Investment Managers) Invesco Hong Kong Limited
41/F Champion Tower
Three Garden Road, Central Hong Kong
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สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ (US Dollar)

อายุกองทุน

กองทุนมีอายุประมาณ 2 ป 6 เดือน

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

เสนอขายครั้งแรกระหวางวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563

วันทําการซื้อขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก วันทํารายการซื้อ : ไมเปดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
วันทํารายการขายคืน : ทุกวันทําการ
วันที่จัดตั้งหนวยลงทุน

วันที่ 20 มกราคม 2563

นโยบายการจายเงินปนผล

มี

คาธรรมเนียม

Initial Charge (up to) 3.00%

ดัชนีอา งอิง
Trustee

Annual management fee 0.60%
ไมมี
State Street Trust (HK) Limited

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

ขอมูลเพิ่มเติม www.invesco.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน INVESCO ASIAN BOND FIXED MATURITY FUND 2022 - II
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.invesco.com

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1) ความเสี่ยงจากการลงทุน (General investment risk)
การลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนหลักไมไดรับประกันเงินตน การลงทุนในกองทุนหลักไมไดรับการคุมครองจากหนวยงานภาครัฐเชนเดียวกับเงินฝาก กองทุน
หลักมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย พอรตการลงทุนของกองทุนอาจมีมูลคาลดลงเนื่องจากปจจัยเสี่ยง
ตาง ๆ และอาจสงผลใหขาดทุนได รวมถึงมูลคาหนวยลงทุนอาจสูงขึ้นหรือต่ําลง
2) ไมมีการรับประกันหรือคุมครองเงินได ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ่มแรก (Neither income, return nor capital of the Fund is
guaranteed or protected)
ไมมีการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับกําไรหรือไมขาดทุน ไมมีการรับประกันเงินได ผลตอบแทน หรือเงินทุนเริ่มแรกของกองทุน มูลคาการลงทุนและเงินได
อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ผูลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนในชวงระหวางการลงทุนหรือในวันครบกําหนด มูลคาการลงทุนในกองทุน
อาจลดลงได ผูลงทุนควรเตรียมรับมือกับโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน
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3) ความเสี่ยงจากอายุโครงการที่จาํ กัด (Limited duration risk)
กองทุนหลักมีการกําหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งคาดวาโครงการมีอายุประมาณ 2 ป 6 เดือน จึงเหมาะกับ ผู
ลงทุนที่มีเปาหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนหลัก แมวาผูลงทุนจะสามารถไถถอนหนวยลงทุนไดกอนครบอายุโครงการในกรณีที่ผูลงทุนมีการไถ
ถอนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบ ดังนี้
- กองทุนไมไดรับประกันเงินไดหรือเงินตนเมื่อครบกําหนดอายุโครงการ มูลคาการขายคืนกอนครบกําหนดอายุโครงการจะขึ้นอยูกับมูลคาสินทรัพยใน
พอรตการลงทุน ดังนั้น เงินคาขายคืนทที่ผูลงทุนไดรับอาจต่ํ ากวาหรือสูงกวาเงินลงทุนเริ่มแรกและไมมีการรับประกันวานักลงทุนจะไดรับเงินตนคืนเต็ม
จํานวน
- ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอาจถูกปรับลดลงถึงรอยละ 2 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่มีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาระดับที่กําหนด
- ขนาดกองทุนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดอายุโครงการ จะสงผลกระทบตออัตราคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บ โดยจะ
สงผลกระทบเชิงลบตอผลตอบแทนของผูลงทุน
- การขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดอายุโครงการอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลใหกองทุน หลักตองเลิกกองทุนกอนครบกําหนดได โดยมีรายละเอียด
ตามขอ 5 (ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนกอนครบกําหนด)
- การขาดสภาพคลองของกองทุนอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระเงินคาขายหรือการหยุดชําระเงินคาขายคืนแกผูลงทุน
4) ความเสี่ยงจากการชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดและการนําเงินไปลงทุนตอ (Prepayment and reinvestment risk)
ผูออกตราสารหนี้ (โดยเฉพาะผูที่ออกตราสารหนี้ในอัตราดอกเบี้ยสูง) อาจจายคืนเงินกอนครบกําหนด ซึ่งการชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดอาจทําใหเกิด
การขาดทุนในตราสารหนี้ที่ถูกซื้อในราคา Premium การชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดที่ไมไดระบุชวงเวลาสําหรับตราสารหนี้ที่ออกขายที่ราคาพารอาจ
ทําใหขาดทุนไดเหมือนกับราคา Premium ที่ไมไดตัดจําหนาย การจายคืนเงินกูกอนครบกําหนดและการนําเงินสดที่ไดจากการขายตราสารหนี้ที่ผูจัดการ
กองทุนคาดวาจะมีฐานะการเงินแยลงไปลงทุนตอ ทําใหเกิดความเสี่ยงจากตลาดและความไมแนนอนในการหาตราสารหนี้ท่ีใหผลตอบแทนใกลเคียงเดิม
อาจสงผลใหดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได

▪การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุน
อาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
▪ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
▪การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของ
ขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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