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1 นโยบายการลงทนุของกองทนุไทย 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชือ่ RobecoSAM SDG Credit Income IH USD 
(กองทุนหลัก) เพยีงกองทนุเดยีว ซึง่เป็นกองทุนทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย Robeco Institutional Asset 
Management B.V. โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ซึง่
กองทนุหลักจดทะเบยีนทีป่ระเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) และเป็น Société d'Investissement à Capital  
Variable (“SICAV”)  โดยเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ตามระเบยีบของ Undertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities (UCITS) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ 

ทัง้นี้ กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และจะลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
สภาวการณ์ไม่ปกตกิองทุนอาจพจิารณาป้องกันความเสีย่งตามดุลยพนิิจผูจั้ดการกองทุน ซึง่การใชเ้ครื่องมือ
ป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ และ/หรอื อาจทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities lending) ธรุกรรม
การขายโดยมสีญัญาซือ้คนื หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทนุ
ในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

 
2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุหลักมวีัตถปุระสงคก์ารลงทนุเพือ่เนน้รักษาระดับรายไดอ้ยา่งสมํา่เสมอโดยเนน้ลงทนุในตราสารหนี้ทีม่ี
ความหลากหลายในกลุม่อตุสาหกรรม และดําเนนิกลยทุธท์ีเ่พิม่ประสทิธภิาพของรายได ้ผลตอบแทนของ
กองทนุมาจากอัตราดอกเบีย้ทีป่รับลดลงหรอืปัจจัยพืน้ฐานดา้นเครดติทีป่รับตัวไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ของ
อตุสาหกรรม หรอืผูอ้อกหลักทรัพย ์อกีทัง้ กองทนุหลักจะลงทนุอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของสนิทรัพยทั์ง้หมด โดย
จะลงทนุในตราสารหนี้ทีม่คีวามหลากหลายในกลุม่อตุสาหกรรรม ซึง่จะมอีายขุองตราสารทีแ่ตกตา่งกัน (ซึง่
จะเป็นตราสารหนี้ทีม่รีะยะเวลาครบกําหนดทีแ่ตกตา่งกัน) โดยจะเป็นตราสารหนี้ทีอ่อกโดยภาครัฐ และ/หรอื
ภาคเอกชน และกองทนุหลักจะพจิารณาลงทนุในบรษัิททีผู่อ้อกหลักทรัพยม์สีว่นร ่วมในหลักการ UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) (เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนืทีจ่ัดทําขึน้โดยองคก์าร
สหประชาชาต)ิ 

นอกจากนี้กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่ง 
และ/หรอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) แตจ่ะไม่
ลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก :  

https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-sdg-credit-income-ih-usd-
lu1806347115.html 
 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบลิ เครดติ อนิคัม ฟันด ์ มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุ
หลัก  

2. RobecoSAM SDG Credit Income IH USD (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรกุ (Active 
management) 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทุนทีค่าดหวังผลตอบแทนทีสู่งกว่าเงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํา่กว่าหุน้ได ้

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุในตา่งประเทศและสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุได ้ในระดับ
ปานกลางถงึสงู 

 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
1. ผูล้งทุนทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรือรักษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

2. ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพดสีภาพคล่องสูง และมคีวามเสีย่งจากความผัน
ผวนของราคาตํ่า เนื ่องจากกองทุนรวมนี ้ไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว
เชน่เดยีวกับกองทุนรวมตลาดเงนิ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุไทยและกองทนุหลักสามารถลงทนุในตราสารแหง่หนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีล่งทนุ
ได ้(non - investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นที่
มากกวา่อัตราสว่นของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป ดังนัน้ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทุนจะมี
ความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 
ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จํานวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุ
อาจจะไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

2. กองทุนรวมนี้ไม่ไดถู้กจํากัดโดยกฏเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่าเช่นเดียวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

3. กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องตํ่า จงึอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาที่
ตอ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

4. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทนุนี้จงึมี
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทัง้นี้ กองทนุไทยจะลงทนุ
ในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของ
มลูค่าเงนิลงทนุในตา่งประเทศ อย่างไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไม่ปกตกิองทุนอาจพจิารณาป้องกันความ
เสีย่งตามดลุยพนิจิผูจั้ดการกองทนุ ดังนัน้ ผูล้งทนุอาจจะขาดทุน หรอืไดรั้บผลกําไร จากอัตราแลกเปลีย่น
หรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้ 

5.  กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารงาน (Efficient Portfolio Management) ทําใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุ
ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุ
ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรงจงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู 

6. เนือ่งจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ และกองทนุหลักสามารถลงทนุในสกลุเงนิไดห้ลากหลาย จงึมคีวาม
เสีย่งที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกดิวกิฤตการณ์ที่ไม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่
สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

7. กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ทําใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่ง
มากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/
ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง  

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุ
รวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษัิทจัดการจัดไว ้

9. กองทนุหลัก หรอืชนดิของหน่วยลงทนุ (Class) อาจมกีารจํากดัหน่วยลงทนุทีส่ามารถไถถ่อนได ้(รวมถงึการ
ไถถ่อนผา่นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ) หากมกีารไถถ่อนหน่วยลงทนุ เกนิกวา่ 10% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทุน โดยกองทุนหลัก หรือชนิดของหน่วยลงทุน (Class) อาจเลื่อนคําสั่งการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ออกไปทํารายการในวันทําการถัดไป เรยีงลําดับตามการทํารายการ กองทนุหลักหรอืชนดิของหน่วยลงทุน 
(Class) อาจขยายระยะเวลาในการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษออกไปไดโ้ดยไมเ่กนิสามสบิ
วันทําการของธนาคารตามความจําเป็น กรณีทีม่อีปุสรรคอนัเนือ่งมาจากกฎระเบยีบของทางการหรอืขอ้จํากดัที่
คลา้ยคลงึกันในตลาดหลักทีก่องทุนหลัก หรอืชนดิของหน่วยลงทุน (Class) ลงทนุ ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
อาจไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทีส่่งคําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งการสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุนัน้ รวมทัง้อาจไมไ่ดรั้บเงนิคา่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

10.  กองทนุรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักทีล่งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการ
กระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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หมายเหต ุ: กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบลิ เครดติ อนิคัม ฟันด ์เป็นกองทนุรวมประเภทตราสารหนี้ ทีม่นีโยบายการ
ลงทนุในตราสาร non-investment grade/unrated เกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV แตน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร(Credit risk) 
 

ตํา่                     อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ         สงู 
 
 
 
                                
 

                                ตํา่                     อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ                        สงู 
 
 
 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

      ตํา่                   สงู 
 
 
 
 
                          ตํา่                                                                                              สงู 

 
 

 
 

Gov.bond/AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrated 

AAA AA, A BBB Non-investment grade / Unrated

ตํา่กวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

อายเุฉลีย่ของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

Credit rating ตาม 
International credit rating 

Credit rating ตาม 
National credit rating 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบลิ เครดติ อนิคมั ฟันด ์  5 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 
ตํา่                                                               สงู 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Industrials 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                   ตํา่                                                                                         สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น คดิเป็นรอ้ยละ 90 ของเงนิ
ลงทนุในตา่งประเทศ อย่างไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กตกิองทนุอาจพจิารณาป้องกันความเสีย่ง
ตามดลุยพนิจิผูจั้ดการกองทนุ  

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

การลงทนุกระจกุตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                  สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา่                                              สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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คณุสามารถดขูอ้มลูของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบลิ เครดติ อนิคัม ฟันด ์ทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
www.uobam.co.th 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุของ RobecoSAM SDG Credit Income IH USD 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ RobecoSAM SDG Credit Income IH USD 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

คณุสามารถดูขอ้มูลของกองทุนหลักทีเ่ป็นปัจจุบันไดท้ี ่: https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-
en-11/robecosam-sdg-credit-income-ih-usd-lu1806347115.html 

 

 

 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
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หมายเหต:ุ   

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

- เนือ่งจากกองทนุยังไมค่รบรอบบัญช ีดังนัน้ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ, และคา่ใชจ้า่ยรวมจงึเป็นเพยีงการประมาณการ
เบือ้งตน้เทา่นัน้ 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.00 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.00** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทต่อจํานวนหน่วย

ลงทุนทุก 500 หน่วย 
หรอืเศษของ 500 หน่วย 

ทีทํ่าการโอน 

ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคน
ไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 

หมายเหต:ุ  ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

0.1605

0.9951

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 

0.8025 

0.0321 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
 
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ ปัจจบุนัรอ้ยละ 0.5 ตอ่ปี  

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (Service fee) ปัจจบุนัรอ้ยละ 0.12 ตอ่ปี  

คา่สว่นแบง่จากผลกําไร (Performance 
fee) 

ไมม่ ี

คา่ใชจ้า่ยรวม (Ongoing charge) ปัจจบุนัรอ้ยละ 0.63 ตอ่ปี  

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์(Expected transaction 
costs) 

ปัจจบุนัรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการส ัง่ซือ้ สงูสดุรอ้ยละ 0.50 (ปัจจบุัน ยกเวน้) (ขึน้อยูก่บัชอ่งทาง
การจัดจําหน่าย และอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้อยูก่บัผูจั้ด
จําหน่าย) 

คา่ธรรมเนยีมการส ัง่ขาย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น สงูสดุรอ้ยละ 1.00 (ปัจจบุัน  ยกเวน้) 

 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-
en-11/robecosam-sdg-credit-income-ih-usd-lu1806347115.html 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมหลัก ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่น 
เพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 
 

2. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Bond Fully F/X Hedge  
 
*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

3. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
สามารถดผูลการดําเนนิงานของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-
en-11/robecosam-sdg-credit-income-ih-usd-lu1806347115.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน ............................ 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซือ้:  

IPO         : ระหวา่งวันที ่19 - 27 เมษายน 2564 

หลัง IPO  : เริม่ตัง้แตว่ันที ่30 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

 

วนัทาํการขายคนื: ทกุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมิ
ใหนั้บรวมวันหยดุทําการของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งใน
ตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุ
เกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

(โดยกองทนุผอ่นผันการคํานวณ NAV 1 วันทําการ) 

หมายเหต ุสามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* วันทีจ่ดทะเบยีน 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* วันทีจ่ดทะเบยีน 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ วันทีจ่ดทะเบยีน 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ วันทีจ่ดทะเบยีน 

นายนพพล นราศร ี วันทีจ่ดทะเบยีน 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั..........% 

 
 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ม ิไดเ้ป็นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลู
ในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที ่2 เมษายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ 
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ลกัษณะสําคญัของกองทนุ RobecoSAM SDG Credit Income IH USD (กองทนุหลกั) 
 
ชือ่กองทนุ : RobecoSAM SDG Credit Income IH USD 
บรษิทัจดัการ : 
(Management 
Company) 

Robeco Institutional Asset Management B.V. 

วนัทีจ่ดัต ัง้ RobecoSAM 
SDG Credit Income 20 เมษายน 2561 

วนัทีจ่ดัต ัง้ RobecoSAM 
SDG Credit Income IH 
USD 

20 เมษายน 2561 

ประเภทโครงการ : ตราสารหนี ้
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ ลักเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

วนัทาํการซือ้ขาย ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 
การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Bloomberg Ticker : ROBCIIH LX 

Website https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-
sdg-credit-income-ih-usd-lu1806347115.html 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) 
หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาได ้
จากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวาม
ผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการ
ดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูค่าของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งดังกลา่ว  

- ป้องกนัความเสีย่งบางสว่น : กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ด ีในกรณีทีส่ภาวการณ์ไม่ปกติ
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่
กองทนเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ 
จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสัดสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
5. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk)สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐานดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying 
Security) 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความ
เสีย่งเทา่นัน้ ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้
หากอัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทนุคาดการณ์ไวอ้ยา่งไรก็ดกีองทนุยังคงมี
ความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติาม ดังนัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดังกลา่วกองทนุจะทําธรุกรรมกบัธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์
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6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑห์รอืนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถ
ชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอ้ป และ/หรอื
สญัญาฟอรเ์วริด์ไดซ้ ึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพื่อประเมนิความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆเพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้

 
7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนินงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารที่
ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมอืง
เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายประเทศ 

8. ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Risk)  
ความเสีย่งอันเนื่องมาจากการลดลงของอํานาจซือ้ โดยปกตอิัตราดอกเบีย้สว่นใหญ่มกีารกําหนดเอาไวค้งที ่ซึง่ผล
ของเงนิเฟ้อจะลดคา่ของเงนิลงทัง้ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บในแตล่ะงวดและเงนิตน้ทีจ่ะไดรั้บคนืในงวดสดุทา้ย  

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการสามารถลดความเสีย่งดา้นนี้ลงได ้โดยลงทนุในสนิทรัพยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนชดเชยกบัอัตราเงนิเฟ้อไดด้ ี
(ราคาสนิทรัพยป์รับตัวขึน้ เมือ่เงนิเฟ้ออยูใ่นระดับสงู) 
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9. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนี ้(Credit Risk)  
หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับ
ความสามารถในการชาํระหนี ้โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit 
rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี้ 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่งตํา่
มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ 
ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่ Baa
ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการอาจลดความเสีย่งดา้นนีล้งไดจ้ากการเลอืกลงทนุในตราสารทีม่คีณุภาพดทัีง้ในดา้นความน่าเชือ่ถอื และ
ความสามารถในการชาํระหนีข้องผูอ้อกตราสาร 

10. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทนุในตราสารทีไ่มม่สีภาพคลอ่งในการซือ้ขาย หรอืตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งนอ้ย ทัง้นี ้
สภาพคลอ่งดังกลา่วเกดิจากอปุสงคแ์ละอปุทาน และคณุภาพของตราสาร ณ ขณะนัน้  ๆเป็นตน้ 

11. ความเสีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตราสารทีม่อีตัราผลตอบแทนสูง (High Yield 
Instruments) 
กองทนุอาจลงทนุในพันธบัตรหรอืตราสารหนี้อืน่ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง ตราสารหนี้และหรอืเงนิฝาก
ในสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากว่าอันดับทีส่ามาถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) 
และทีไ่มไ่ดม้กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ทีม่ผีลอัตราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นี้มักมไิดม้ี
การซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายนอกจากตลาดหลักทรัพยซ์ึง่มคีวาม
โปร่งใสนอ้ยกวา่ และมสีว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้กับราคาเสนอขายทีก่วา้งกวา่ นอกจากนี้ กองทนุอาจ
ลงทุนในตราสารทีผู่อ้อกตราสารไม่ไดม้หีลักทรัพยซ์ือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งใดๆ ซึง่ทําใหก้าร
ป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวทําไดย้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ผูอ้อกตราสารทีม่อีัตรา
ผลตอบแทนสงูมักมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากความไมแ่น่นอน เกีย่วกบัสภาพธรุกจิ การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อันอาจ
ทําใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและเงินตน้ไดต้ามกําหนด ซึง่สูงกว่าผูอ้อกตราสารที่มี
ผลตอบแทนตํ่ากวา่ เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารทีม่ผีลอัตราตอบแทนสงูมักจะมคีวามผันผวนสงูกว่า และ
อาจเป็นตราสารดอ้ยสทิธกิว่าตราสารหรือภาระผูกพันอืน่ๆ ทีม่อียู่ของผูอ้อกตราสารซึง่อาจไดรั้บการค้ํา
ประกนัจากทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี ้ผูอ้อกตราสารดังกลา่วอาจไมไ่ด ้
ใหคํ้ารับรองทางการเงนิ (financial covenants) ใดๆ หรอือยูภ่ายใตข้อ้จํากัดเกีย่วกบัการกอ่หนี้เพิม่ใดๆ 
ซึง่สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วของกองทนุสงูขึน้ 

 
มูลค่าตลาดของตราสารที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรอื ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) เหลา่นี้มแีนวโนม้ทีจ่ะสะทอ้น
ถงึพัฒนาการของธรุกจิมากกวา่ตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
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ซึง่จะตอบสนองกบัความผันผวนของระดับอัตราดอกเบีย้ในตลาดโดยทั่วไปเป็นหลัก และมแีนวโนม้ทีจ่ะมี
ความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกว่าตราสารทีจ่ะไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่
สามารถลงทนุได ้บรษัิททีอ่อกตราสารเหลา่นี้มักจะมหีนี้สงู (highly leveraged) และอาจจะไมม่วีธิกีาร
จัดหาเงนิทุนในรูปแบบอืน่ ดังนัน้ จงึมีความเป็นไปไดท้ี่การถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครัง้ใหญ่อาจมี
ผลกระทบตอ่ตลาดสําหรับตราสารประเภทนี้อยา่งรา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของตรา
สารประเภทนี้ นอกจากนี้ มีความเป็นไปไดท้ี่ภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ
ความสามารถของผูอ้อกตราสารทีจ่ะชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ ทําใหม้คีวามเสีย่งจากการผดินัดของตรา
สารดังกลา่วมากขึน้ 


