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กองทนุเปิด ตราสารหนเีอเชยีน 

Asian USD Bond Fund  

ASIA-B 

กองทนุรวมตราสารหน ี

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

"กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชยีน" เป็นกองทุนทมีีนโยบายทจีะเนน้การลงทุนในตราสารหนีของประเทศในเอเชยีที
ออกเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ (Asian USD Bonds) โดยผูอ้อกตราสารหนีจะเป็นรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ องคก์รของ
รัฐ องคก์รกงึรัฐ หรอืบรษัิทเอกชนทมีฐีานะการเงนิมันคง และมแีนวโนม้การเจรญิเตบิโตด ีดังนัน ทรัพยส์นิสว่นใหญ่
ของกองทุนจะอยูใ่นรปูของเงนิสกลุดอลลารส์หรัฐฯ อยา่งไรก็ด ีผูจั้ดการกองทนุจะทําการกันเงนิสํารองสว่นหนงึเก็บ
รักษาเอาไวใ้นรูปของเงนิสกุลบาท ทังนี เพอืเป็นการรองรับสภาพคล่องในเรอืงของการบรหิารจัดการ รวมถงึในสว่น
ทเีกยีวเนืองกับค่าธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ของกองทนุ เป็นตน้  

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (เพอืเป็นการป้องกันความเสยีง) และลงทุนในตราสารทีมี
ลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note เพือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุน และอาจรับจํานองอสังหารมิทรัพยเ์พอืเป็นหลักประกันการลงทุนและ/หรือในกรณีทีกองทุนรวมไดร้ับทดีนิ
จากการชําระหนีหรอืสทิธเิรยีกรอ้ง กองทุนรวมอาจดําเนนิการจัดสรรทดีนิทไีดร้ับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรทดีนิ
เพอืประโยชน์ในการจําหน่ายทดีนิดังกล่าวต่อไปไดด้ว้ย  

ทังนี กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ศุกกู หน่วย CIS สัญญาซอืขายลว่งหนา้ 
สญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) โดยหลักทรัพยท์ใีหย้มืเป็นตราสารหน ี
และธรุกรรมการซอืโดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิ
สุทธขิองกองทุน ส่วนทีเหลือกองทุนจะลงทุนใน ตราสาร Basel lll สัญญาซอืขายล่วงหนา้ หรือสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้แฝงทีม ีunderlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอนืใด ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหล้งทนุเพมิเตมิได ้ 

ในสภาวะปกต ิกองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

โดยส่วนทเีหลอืจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนือย่างใด
อย่างหนงึ หรือหลายอย่างตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะ
ลงทนุใหส้อดคลอ้งกับนโยบายกองทนุทกํีาหนดไว ้
 
กลยุทธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชวีัด (Active Management) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้ 

2. ผูล้งทนุทตีอ้งการสภาพคล่องในการซอืขายไถ่ถอนหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการ โดยจะไดรั้บเงนิคนืภายใน
วันท ีT + 5 วันทําการถัดจากวันทคํีานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุนของ
วนัทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการกองทนุรวมได ้
ระบเุกยีวกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

3. ผูล้งทนุทยีอมรับความเสยีงจากการลงทนุไดใ้นระดับตําถงึปานกลาง 

 
 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

2. ผูล้งทุนทตีอ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีทมีคีุณภาพดสีภาพคล่องสงู และมคีวามเสยีงจากความผันผวน
ของราคาตํา เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถูกจํากัดโดยเกณฑ์ใหต้อ้งลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าวเช่นเดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) จงึมคีวามเสยีงดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรือขอ้จํากัดของประเทศต่าง ๆ ทีกองทุน
เขา้ไปลงทนุ (Country Risk) ซงึอาจจะสง่ผลต่อมูลค่าหน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคล่องของกองทนุ  

2. กองทุนนอีาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivative) เพอืป้องกันความเสยีงตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยขนึอยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้ับกําไร
จากอัตราแลกเปลียน/หรอืไดรั้บเงนิคืนตํากว่าเงนิลงทุนเรมิแรกได ้ดังนัน กองทุนนีอาจมีตน้ทุนจากการทํา
ธรุกรรมเพอืป้องกนัความเสยีงทเีกดิขนึ ซงึอาจทําใหก้องทนุมผีลตอบแทนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

3. กองทุนรวมมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนใน
จํานวนท ีนอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

4. กองทนุรวมนีไม่ไดถู้กจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทมีคีวามเสยีงตําเชน่เดยีวกบักองทนุรวม
ตลาดเงนิ ดงันัน จงึมคีวามเสยีงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงนิ   

5. กองทุนรวมนีอาจมกีารลงทุนในตราสารหนีทมีสีภาพคล่องตํา จงึอาจไม่สามารถซอืขายตราสารหนีไดใ้นเวลาที
ตอ้งการหรอืในราคาทเีหมาะสม 

6. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย 

7. ในกรณีทมีแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด 
บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิิจในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสังซอืขายหน่วยลงทนุทไีดรั้บไวแ้ลว้หรอื
หยดุรับคําสังดังกลา่วได ้

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดยผู ้
ถอืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 
ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit risk)  
 

ตํา                     อนัดับความน่าเชอืถอืสว่นใหญ่ของกองทนุ         สงู 

 
 
 
 

ตํา                     อนัดับความน่าเชอืถอืสว่นใหญ่ของกองทนุ         สงู 

 

 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทกีองทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืนันมากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  

ตํา                  สงู 

 
 
 
 

ตํา                      สงู 
 

 

    

 

 

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

AAA AA,A BBB ตํากวา่ BBB Unrated 

ตํากวา่ 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% 
ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

Credit rating ตาม      
National credit rating          

อายเุฉลยีของ         
ทรัพยส์นิทลีงทนุ 

Credit rating ตาม      
International credit rating          
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ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials  

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮอ่งกง  

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk)  

                            ตํา                                                                                                   สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น รอ้ยละ 90.62  ของเงนิลงทนุในต่างประเทศ 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจกุตัว
ในผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา                     สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา                                        สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา                                       สูง 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                  
ทรพัยส์นิ Credit 

Rating 
% ของ NAV 

1. หุน้กู ้: PTT PUBLIC CO LTD PTTT353A 03/08/2035 5.875 BBB+ 7.72% 
2. หุน้กู ้: PERTAMINA PT PERTIJ02 03/05/2042 6.000 BBB 7.23% 
3. หุน้กู ้: China Construction Bank Asia CCB292AX 27/02/2024 4.250 BBB+ 6.36% 
4. หุน้กู ้: MINEJESA CAPITAL BV MINC08AX 10/08/2030 4.625 BBB- 6.32% 
5. หุน้กู ้: VANKE REAL ESTATE HK VNKR7NAX 09/11/2027 3.975 BBB 6.31% 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B 

 

 

 

 

 

 

หุน้กู ้98.92%

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 
ตวัสญัญาใชเ้งนิ     

ตวัแลกเงนิทอีอกโดย
สถาบนัการเงนิ 

2.14%

สนิทรพัยอ์นื (รายการ
คา้งรบั/คา้งจา่ย)      

-1.06%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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นาํหนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชอืถอื 

ตราสารหนใีนประเทศ 

 

ตราสารหนตีา่งประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale) 

 

ตราสารหนตีา่งประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale) 

 

ทังน ีสามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B 
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A
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Unrated

ตาํกวา่ BBB
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A
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86.54%

12.37%
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ตาํกวา่ BBB

BBB

A

AA

AAA
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หมายเหต ุ:  

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เช่น ค่าธรรมเนียมผูจั้ดการร่วมในต่างประเทศ เรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.2675 ค่าสอบบัญช ี
เรยีกเกบ็จรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0295 และคา่ธรรมเนียมธนาคาร เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0103 เป็นตน้ 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย  2.00 1.00 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื  1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ 50 บาทต่อรายการ 

 

 

 

1.0700

0.0321 0.1070
0.3073

1.5164

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 คา่ใชจ้่ายอนืๆ รวมคา่ใชจ่้าย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ  
1.0700 

สูงสดุไมเ่กนิ
0.1605 

สูงสดุไมเ่กนิ  
0.1070 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ
4.0125 
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1. ดชันชีวีดั คอื  
Benchmark 1 ดชัน ีJP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD) 

Benchmark 2 ดชัน ีJP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรปูสกลุเงนิบาท 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -8.3542% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 4.12% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Emerging Market Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B 

6. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี  

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

 คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B 

 

2.04%

9.30%

-3.69%

4.49%
2.92%

6.84%

11.02%

-0.15%

5.46%
4.54%

6.78%

2.40%

-0.27%

-4.05%

3.98%

-9.00%

-4.00%

1.00%

6.00%

11.00%

16.00%

2563 2562 2561 2560 2559

ASIA-B Benchmark 1 Benchmark 2

ผลตอบแทนกองทนุรวม 0.32% 0.96% 75 0.32% 5 2.91% 95 3.68% 50 1.93% 50 4.10% 5 4.65%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 1 -0.46% 1.14% 75 -0.46% 25 2.65% 95 6.32% 5 4.10% 5 4.78% 5 5.84%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 2 6.37% 3.60% 25 6.37% 5 6.62% 50 5.17% 25 2.20% 50 5.22% 5 4.23%

ความผันผวนของกองทนุ 1.10% 0.58% 5 1.10% 5 1.66% 5 4.72% 5 4.12% 5 4.25% 5 6.36%

ความผันผวนของตัวชวีดั 1 1.72% 1.04% 5 1.72% 5 2.25% 5 3.81% 5 3.52% 5 3.81% 5 5.48%

ความผันผวนของตัวชวีดั 2 2.82% 2.17% 25 2.82% 25 4.87% 75 6.07% 25 5.69% 25 5.31% 25 6.63%

10 ปี Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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 ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge  

ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถุินายน 2564  

 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นช่วงทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 16 พฤษภาคม 2545 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื : ทกุวันทําการ ตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 12.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :   ภายใน 5 วนัทําการถัดจากวันทคํีานวณมลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 
โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุ
ต่างประเทศทมีลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกับวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวัน   
ไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถิุนายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถุินายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ สาขากรงุเทพฯ : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

ขอ้มลูอนืๆ 
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6. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

7. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

8. ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

9. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658 -5050 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0 2659 7000 , 0-2099-7000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

23. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660 6677 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343 9555 

29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

30. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์1327,0-2359-0000 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088 -9797 

33. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2207-2100 

34. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

35. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

36. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

37. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 

38. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

39. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 
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40. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

41. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

42. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

43. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

44. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

45. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ  

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 10.06 % 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ี 
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก 
จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีชวน 
ส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผิดชอบในการ
ดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุน
ทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ 
โดยคํานวณจากมูลคา่ทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมลูคา่การซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิ
ทกีองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพย์สนิสทุธเิฉลยีของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบียซงึขนึกับปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตรา
สารหนีจะเปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี เชน่ หากอัตราดอกเบยีใน
ตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสูงขนึ อัตราดอกเบยีของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสงูขนึดว้ย ดังนันราคาตรา
สารหนีทอีอกมาก่อนหนา้จะมกีารซอืขายในระดับราคาทตํีาลง โดยกองทุนรวมทมีอีายุเฉลยีของทรัพยส์นิ
ทลีงทุน (portfolio duration) สูงจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม ี
portfolio duration ตํากวา่ 

2. ความเสยีงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสยีงทเีกดิจากการที
กองทุนไปลงทุนในตราสารทีไม่มีสภาพคล่องในการซือขาย  หรอืตราสารหนีทีมสีภาพคล่องนอ้ย ทังนี
สภาพคล่องของตราสารอาจจะขนึอยู่กับอปุสงคแ์ละอุปทานทมีตี่อตราสาร ณ ขณะนันๆ หรือคุณภาพของ
ตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชอืถอืของตราสารทลีงทุน (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดย
พจิารณาจากผลการดําเนนิงานทผีา่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปน ี
 
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตําทสีดุทจีะไม่
สามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสยีงตํา
มากทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตําทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

ระดับทตํีากวา่น่าลงทนุ 
ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่  
Baa 

ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงู ทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

 
4. ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยี (Interest Rate Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิ

จากการเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทุนลงทุน ซงึอาจเกดิจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย 
โดยทัวไปราคาของตราสารแห่งหนี จะเปลียนแปลงในทศิทางตรงกันขา้มกับการเปลียนแปลงของอัตรา
ดอกเบยี และตราสารแห่งหนีทมีอีายุคงเหลอืยงิยาวนานเท่าไร การเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีก็จะยงิมี
ผลกระทบตอ่ราคาของตราสารมากขนึ 

อย่างไรก็ด ีผูจั้ดการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในกลุ่มประเภทหลักทรัพย ์กลุ่มธรุกจิ ผูอ้อกตราสาร 
และอายุทีเหลือของตราสาร รวมทังกระจายการลงทุนในหลายประเทศในตลาดเอเชีย เพือปรับลด
ผลกระทบจากความผันผวนทางดา้นราคาของแตล่ะหลักทรัพยต์่อผลตอบแทนของกองทนุ 
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5. ความเสยีงในเรอืงของเสถยีรภาพทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ ตลาดเงนิ ตลาดทุนของประเทศ

ต่างๆ ทีกองทุนได้ลงทุ นไว้ (Country and Political Risk)  หมายถึง การลงทุน ในตลาด
ต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจัยหรอืตัวแปรความเสยีง ทอีาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรอืตัวแปรในตลาด
ทอ้งถนิทีผูล้งทุนมีความคุน้เคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลียน ปัจจัยทางดา้นสังคม 
การเมือง และเศรษฐกจิ กฎหมาย หรือขอ้บังคับทแีตกต่างกัน ขอ้จํากัดในการแลกเปลียนสกุลเงนิ 
ขอ้จํากดัเกยีวกับการลงทุนจากต่างชาต ิและการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ อกีทังวธิแีละ
หลักทใีชใ้นการประเมนิมูลค่าของหลักทรัพย์จะขนึอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกจิ ทัศนคตติ่อการ
ลงทนุ และปัจจัยทมีอียูเ่ฉพาะในประเทศนันๆ เป็นตน้ 

6. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง 
ของอัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในช่วงทเีงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขนึกว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลียนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญใน
การบรหิารความเสยีงจากดังกล่าว ซงึทําไดดั้งต่อไปน ี

-  อาจป้องกนัความเสยีงตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสยีงจาก
อัตราแลกเปลียน เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการ
พจิารณาวา่จะป้องกันความเสยีงหรอืไม ่  

7. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivative) เพอืป้องกนัความเสยีง 
(Hedging) หมายถงึ กองทุนจะเขา้ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียง (Hedging) 
เท่านัน โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกนิหลักทรัพยพ์ืนฐานทกีองทุนถอือยู่ (Net Exposure < 
Underlying Assets)  

8. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสยีงที
เกดิจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด 
กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้ม่สามารถ
ชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอป และ/หรือ
สัญญาฟอร์เวริด์ได ้ซงึมผีลต่อผลตอบแทนทกีองทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทังนี บรษัิทจัดการจะตดิตาม
สถานการณ์การเปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพนืฐานต่างๆ 
ของประเทศทกีองทุนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพอืประเมนิความเสยีงจาการลงทุนในประเทศนันๆ ซงึอาจชว่ยลด
ความเสยีงในสว่นนไีด ้

9. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนงึ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนนิงานทผีัน
ผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถืออยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุใน
หลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทังนี ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อกเสนอ
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ขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมืองเศรษฐกจิ สังคม 
เป็นตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


