ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ี น
กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชย
Asian USD Bond Fund
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน

ASIA-B
กองทุนรวมตราสารหนี
ี
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสยงต่
างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ี น" เป็ นกองทุนทีมีนโยบายทีจะเน ้นการลงทุนในตราสารหนีของประเทศในเอเชย
ี ที
"กองทุนเปิ ด ตราสารหนี เอเชย
ออกเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Asian USD Bonds) โดยผู ้ออกตราสารหนีจะเป็ นรัฐบาล รั ฐวิสาหกิจ องค์กรของ
ิ สว่ นใหญ่
รัฐ องค์กรกึงรัฐ หรือบริษัทเอกชนทีมีฐานะการเงินมันคง และมีแนวโน ้มการเจริญเติบโตดี ดังนั น ทรัพย์สน
ของกองทุนจะอยูใ่ นรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ ด ี ผู ้จัดการกองทุนจะทํ าการกันเงินสํารองสว่ นหนึงเก็บ
รักษาเอาไว ้ในรูปของเงินสกุลบาท ทังนี เพือเป็ นการรองรับสภาพคล่องในเรืองของการบริหารจั ดการ รวมถึงในสว่ น
ทีเกียวเนืองกับค่าธรรมเนียม หรือค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน เป็ นต ้น
ื
ี
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (เพือเป็ นการป้ องกันความเส ยง)
และลงทุนในตราสารทีมี
ลั ก ษณะของสั ญ ญาซ ื อขายล่ วงหน า้ แฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note เพื อเป็ นทรั พ ย์ ส ินของ
กองทุน และอาจรับจํ านองอสังหาริมทรั พย์เพือเป็ นหลักประกันการลงทุนและ/หรือในกรณีท ีกองทุนรวมได ้รับทีดิน
ิ ธิเรียกร ้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจั ดสรรทีดินทีได ้รับโอนใบอนุญาตทํ าการจัดสรรทีดิน
จากการชําระหนีหรือสท
เพือประโยชน์ในการจําหน่ ายทีดินดังกล่าวต่อไปได ้ด ้วย
ทังนี กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกก
ู หน่ วย CIS สัญญาซือขายล่วงหน ้า
ั ญาซอขายล่
ื
สญ
วงหน ้าแฝง ธุรกรรมการให ้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ทให
ี ้ยืมเป็ นตราสารหนี
ื
ิ
และธุรกรรมการซอโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ื
สุทธิของกองทุ น ส่วนทีเหลือกองทุ นจะลงทุ นใน ตราสาร Basel lll สั ญญาซ อขายล่
วงหน า้ หรือสั ญญาซ ือขาย
ิ สุทธิของ
ล่วงหน ้าแฝงทีมี underlying เป็ นตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรั พย์สน
ิ
กองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในหลั กทรั พย์หรือทรั พย์สนอืนใด ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให ้ลงทุนเพิมเติมได ้
ี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมู ลค่ า
ในสภาวะปกติ กองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในต่ างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชไ
ิ สุทธิของกองทุน
ทรัพย์สน
ิ ตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
โดยส่วนทีเหลือจะลงทุนในทรัพย์สน
ี นอย่
ื
างใด
อย่างหนึง หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะ
ลงทุนให ้สอดคล ้องกับนโยบายกองทุนทีกําหนดไว ้

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน

1

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการสภาพคล่องในการซือขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได ้ทุกวันทํ าการ โดยจะได ้รับเงินคืนภายใน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของ
วันที T + 5 วันทําการถัดจากวันทีคํ านวณมูลค่าทรัพย์สน
ื นหน่ วยลงทุน โดยมิให ้นั บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการ
วันทําการรับซอคื
ึ ษัทจัดการกองทุนรวมได ้
กองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงบริ
ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. ผู ้ลงทุนทียอมรับความเสียงจากการลงทุนได ้ในระดับตําถึงปานกลาง

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
1. ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยู่ครบ
ี
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทีมีคุณภาพดีส ภาพคล่องสูง และมีความเสยงจากความผั
นผวน
ิ ดั งกล่าวเช่นเดียวกับ
ของราคาตํา เนืองจากกองทุน รวมนีไม่ถู กจํ ากัดโดยเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรัพ ย์สน
กองทุนรวมตลาดเงิน

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนั งสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนั บสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) จึงมีความเสยงด
้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรือข ้อจํ ากัดของประเทศต่าง ๆ ทีกองทุน
ึ
เข ้าไปลงทุน (Country Risk) ซงอาจจะส
ง่ ผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
ื
ี
2. กองทุนนีอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivative) เพือป้ องกันความเสยงตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึนอยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน ผู ้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได ้รับกําไร
จากอัตราแลกเปลียน/หรือได ้รั บเงินคืนตํ ากว่าเงินลงทุ นเริมแรกได ้ ดั งนั น กองทุนนี อาจมีต ้นทุนจากการทํ า
ี
ึ
ธุรกรรมเพือป้ องกันความเสยงที
เกิดขึน ซงอาจทํ
าให ้กองทุนมีผลตอบแทนโดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเพิมขึน
ี
้ นลงทุนใน
3. กองทุนรวมมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมทีลงทุนในหลั กทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใชเงิ
จํานวนที น ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
ี
่ เดียวกับกองทุนรวม
4. กองทุนรวมนีไม่ได ้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสยงตํ
าเชน
ี
ตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสยงสู
งกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
5. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตํ า จึงอาจไม่สามารถซือขายตราสารหนีได ้ในเวลาที
ต ้องการหรือในราคาทีเหมาะสม
ี
6. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตั วในประเทศฮ่องกง ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสยงของพอร์
ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด ้วย
7. ในกรณีทมี
ี แนวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจํ าหน่ายได ้แล ้วทังหมด
บริษัทจั ดการอาจใช ้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสังซือขายหน่วยลงทุนทีได ้รับไว ้แล ้วหรือ
หยุดรับคําสังดังกล่าวได ้
8. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทั งหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดยผู ้
ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน
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ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit risk)
ตํา
Credit rating ตาม
National credit rating

อันดับความน่าเชือถือส่วนใหญ่ของกองทุน

Gov.bond/AAA

AA,A

BBB

ตํากว่า BBB

สูง
Unrated

ื อสว่ นใหญ่ของกองทุน
อันดับความน่ าเชอถื

ตํา
Credit rating ตาม
International credit rating

AAA

AA,A

BBB

ตํากว่า BBB

สูง
Unrated

ื อนันมากกว่าร ้อยละ 20 ของ NAV
หมายเหตุ : การแรเงาหมายถึงการทีกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีอน
ั ดับความน่าเชอถื
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ตํา
อายุเฉลียของ
ิ ทีลงทุน
ทรัพย์สน

สูง

ตํากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน

5 - 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

4

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา

สูง

การลงทุนกระจุกตัว
ในผู ้ออกตราสารรวม

≤ 10%

10% - 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

ตํา

สูง

การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

≤ 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม

สูง
≤ 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk)
ตํา
การป้ องกันความเสียง fx

ทังหมด / เกือบทังหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น ร ้อยละ 90.62 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคํ าอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV

เงินฝาก บ ัตรเงินฝาก
ั
ตวส
ั ญญาใช
เ้ งิน
ตวแลกเงิ
ั
นทีออกโดย
สถาบ ันการเงิน
2.14%
ิ ทร ัพย์อน
สน
ื (รายการ
ค้างร ับ/ค้างจ่าย)
-1.06%
หุน
้ กู ้ 98.92%

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน
1.
2.
3.
4.
5.

หุ ้นกู ้ :
หุ ้นกู ้ :
หุ ้นกู ้ :
หุ ้นกู ้ :
หุ ้นกู ้ :

PTT PUBLIC CO LTD PTTT353A 03/08/2035 5.875
PERTAMINA PT PERTIJ02 03/05/2042 6.000
China Construction Bank Asia CCB292AX 27/02/2024 4.250
MINEJESA CAPITAL BV MINC08AX 10/08/2030 4.625
VANKE REAL ESTATE HK VNKR7NAX 09/11/2027 3.975

Credit
Rating
BBB+
BBB
BBB+
BBBBBB

% ของ NAV
7.72%
7.23%
6.36%
6.32%
6.31%

ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน
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ื อ
นําหน ักการลงทุนตามอ ันด ับความน่าเชอถื
ตราสารหนีในประเทศ
Gov bond / AAA
AA
A
BBB
ตํากว่า BBB
Unrated
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ตราสารหนีต่างประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale)
Gov bond / AAA
AA
A
BBB
ตํากว่า BBB
Unrated
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ตราสารหนีต่างประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale)
AAA
AA
A

12.37%

BBB

86.54%

ตํากว่า BBB
Unrated
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

5.50

สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00
สูงสุดไม่เกิน
4.0125

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
สูงสุดไม่เกิน
1.0700

2.00
1.50

1.5164

1.0700

1.00

สูงสุดไม่เกิน
0.1605

0.50

0.0321

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.1070

0.1070
นายทะเบียน

0.3073
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มูลค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านอง
เดียวกัน (ถ ้ามี)
- ค่าใช ้จ่ายอืนๆข ้างต ้น เช่น ค่าธรรมเนี ยมผู ้จั ดการร่วมในต่างประเทศ เรียกเก็ บจริงในอัตราร ้อยละ 0.2675 ค่ าสอบบั ญชี
เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0295 และค่าธรรมเนียมธนาคาร เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0103 เป็ นต ้น
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื
ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน

สูงสุดไม่เกิน
2.00
ไม่ม ี
1.00
ไม่ม ี
ไม่ม ี
50 บาทต่อรายการ

เก็ บจริง
1.00
ไม่ม ี
ยกเว ้น
ไม่ม ี
ไม่ม ี
50 บาทต่อรายการ
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ
Benchmark 1 ด ัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD)
Benchmark 2 ด ัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรูปสกุลเงินบาท
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
ASIA-B

16.00%

Benchmark 1

Benchmark 2

11.02%

11.00%

9.30%
6.78%

6.84%

6.00%

5.46%
4.49%

2.40%

2.04%

2.92%

4.54% 3.98%

1.00%
-0.15% -0.27%

-4.00%
-9.00%

-3.69%

2563

2562

-4.05%

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -8.3542%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 4.12% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging Market Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงั
กองทุน

0.32%

5

2.91%

95

3.68%

50

1.93%

50

4.10%

5

4.65%

-0.46%

25

2.65%

95

6.32%

5

4.10%

5

4.78%

5

5.84%

6.37%

5

6.62%

50

5.17%

25

2.20%

50

5.22%

5

4.23%

5

1.10%

5

1.66%

5

4.72%

5

4.12%

5

4.25%

5

6.36%

5

1.72%

5

2.25%

5

3.81%

5

3.52%

5

3.81%

5

5.48%

25

2.82%

25

4.87%

75

6.07%

25

5.69%

25

5.31%

25

6.63%

YTD

3 เดือน

Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.32%

0.96%

75

ผลตอบแทนตัวชีวัด 1

-0.46%

1.14%

75

ผลตอบแทนตัวชีวัด 2

6.37%

3.60%

25

ความผันผวนของกองทุน

1.10%

0.58%

ความผันผวนของตัวชีวัด 1

1.72%

1.04%

ความผันผวนของตัวชีวัด 2

2.82%

2.17%

6 เดือน

-

ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

-

เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90006/ASIA-B

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซน
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
็ ต์ไทล์ตามตาราง จะ
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซน
ทราบว่ากองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั น

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

16 พฤษภาคม 2545

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ว ันทําการซอ
ื
มูลค่าขันตําของการซอครั
งแรก

: ไม่กําหนด

มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 12.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่า
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุนของวันทําการรับซอคื
ื นหน่วยลงทุน
ทรัพย์สน
โดยมิให ้นั บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ึ ษัทจัดการ
ต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงบริ
กองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
ื
ิ รายวัน
หมายเหตุ สามารถดูวันทําการซอขายหน่
วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรั พย์สน
ได ้ที www.uobam.co.th
รายชือผู ้จัดการกองทุน

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

1 กรกฎาคม 2556

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

18 เมษายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถุนายน 2562

ั ติวงศ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถุนายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรั บซือคืน

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคาร ซิตแบงก์
ี
เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
4. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
5. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000

กองทุนเปิ ด ตราสารหนีเอเชียน
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6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
7. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
8. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
9. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
10. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658 -5050
11. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
13. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0 2659 7000 , 0-2099-7000
14. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
15. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํา กัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
16. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
18. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
19. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
21. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
22. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660 6677
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
24. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
25. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
26. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
27. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
28. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343 9555
29. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
30. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327,0-2359-0000
31. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
32. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088 -9797
33. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
35. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
36. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
37. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2696-0000 , 0-2796-0000
38. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
39. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํา กัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
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40. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
41. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
42. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
43. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
44. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000
45. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืน ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน

อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 10.06 %

ื ชชวน
ี
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ี เซน
็ เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซย
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th



การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
จึงมีความเสยงจากการลงทุ
นซงผู



ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต



ื ช ชวนในการเสนอขายหน่
ี
การพิจ ารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน
ก.ล.ต. ได ้รั บ รองถึง ความถู ก ต ้องของข อ้ มู ล ในหนั ง ส ือ ช ีชวนของกองทุ น รวม หรื อ ได ป
้ ระกั น ราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น ทั งนี บริษั ทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมู ลในหนั งสือชีชวน
ส่ ว นสรุ ป ข ้อมู ล สํ า คั ญ ณ วั น ที 30 มิถุ น ายน 2564 แล ว้ ด ้วยความระมั ด ระวั ง ในฐานะผู ้รั บ ผิด ชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อต
ั ราส่ว นหมุ น เวีย นการลงทุ น ของกองทุ น รวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
ทราบถึงปริมาณการซือขายทรัพย์สน
ิ น
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ
โดยคํานวณจากมูลค่าทีตํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ
ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน สุทธิเฉลียของกองทุนรวม
ในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สําค ัญเพิมเติม
ี
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซึงขึนกับปั จจั ย
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคาตรา
ภายนอก เชน
่ หากอัตราดอกเบียใน
สารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เชน
ตลาดเงินมีแนวโน ม
้ ปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็ จะสูงขึนด ้วย ดั งนั นราคาตรา
ื
ิ
สารหนีทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซอขายในระดั
บราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรัพย์สน
ิ กับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี
ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชญ
portfolio duration ตํากว่า
ี
ี
2. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสยงที
เกิดจากการที
กองทุ นไปลงทุ นในตราสารทีไม่ ม ีสภาพคล่ องในการซ ือขาย หรือตราสารหนีทีมีสภาพคล่องนอ้ ย ทั งนี
สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานทีมีต่อตราสาร ณ ขณะนั นๆ หรือคุณภาพของ
ตราสาร เป็ นต ้น
ี
3. ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ื อของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซงเป็
ึ นข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดย
ความน่าเชอถื
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระด ับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha) Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตําทีสุดทีจะไม่
สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสียงตํา
มากทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha) Baa

BBB

ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
ตํากว่า
BBB(tha) Baa

ตํากว่า
BBB

ความเสียงสูง ทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

ระดับทีน่าลงทุน

ระดับ ทีตํากว่าน่าลงทุน

ี
4. ความเสยงที
เกิดจากการเปลียนแปลงอ ัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) หมายถึง ความเสียงทีเกิด
จากการเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทุ นลงทุ น ซึงอาจเกิดจากการเปลี ยนแปลงอั ตราดอกเบี ย
โดยทั วไปราคาของตราสารแห่งหนี จะเปลียนแปลงในทิศทางตรงกั นข ้ามกั บการเปลียนแปลงของอั ตรา
ดอกเบีย และตราสารแห่งหนีทีมีอายุคงเหลือยิงยาวนานเท่าไร การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียก็จะยิงมี
ผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึน
อย่างไรก็ดี ผู ้จัดการกองทุนจะกระจายการลงทุนไปในกลุ่มประเภทหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ ผู ้ออกตราสาร
และอายุท ีเหลือ ของตราสาร รวมทั งกระจายการลงทุนในหลายประเทศในตลาดเอเช ีย เพือปรั บ ลด
ผลกระทบจากความผันผวนทางด ้านราคาของแต่ละหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนของกองทุน
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ี
5. ความเส ยงในเรื
องของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุ นของประเทศ
ต่ า งๆ ที กองทุ น ได้ ล งทุ น ไว้ (Country and Political Risk) ห ม าย ถึ ง ก ารล งทุ น ใน ตล าด
ต่างประเทศจะผูกพันกับปั จจั ยหรือตั วแปรความเสียง ทีอาจจะแตกต่างไปจากปั จจั ยหรือตัวแปรในตลาด
ท ้องถินทีผู ้ลงทุ น มีค วามคุ ้นเคย อาทิเช่ น การแกว่ง ตั วของอั ต ราแลกเปลียน ปั จ จั ย ทางด ้านสั งคม
การเมือ ง และเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข ้อบังคั บ ทีแตกต่ างกั น ข ้อจํ ากั ดในการแลกเปลียนสกุ ล เงิน
ข ้อจํ ากัดเกียวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่ วยงานของรัฐ เป็ นต ้น อีกทังวิธแ
ี ละ
หลัก ทีใช ้ในการประเมิน มูลค่าของหลั กทรั พ ย์จ ะขึนอยู่กับ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่ อการ
ลงทุน และปั จจัยทีมีอยูเ่ ฉพาะในประเทศนันๆ เป็ นต ้น
ี
6. ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง
่ กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์
ของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เชน
ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากํ าไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็ งและขายทํากําไรในชว่ งทีบาทอ่อน ก็ อาจได ้ผลตอบแทน
มากขึนกว่าเดิมด ้วยเช่นกัน ดังนั น การป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคั ญใน
ี
ึ าได ้ดังต่อไปนี
การบริหารความเสยงจากดั
งกล่าว ซงทํ
ี
- อาจป้ องก ันความเส ยงตามดุ
ลยพิน จ
ิ ของผู จ
้ ด
ั การกองทุ นรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสียงจาก
ี
อัตราแลกเปลียน เนื องจากการป้ องกันความเสยงขึ
นอยู่กับดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุ นรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้ องกันความเสียงหรือไม่
ี
ั ญาซ อขายล่
ื
ี
7. ความเส ยงจากการลงทุ
น ในส ญ
ว งหน้า (Derivative) เพือป้ องก ันความเส ยง
(Hedging) หมายถึง กองทุนจะเข ้าลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหนา้ เพือป้ องกันความเสียง (Hedging)
เท่านั น โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกิน หลัก ทรัพย์พืนฐานทีกองทุนถืออยู่ (Net Exposure <
Underlying Assets)
ี
ี
8. ความเสยงจากข้
อจําก ัดการนําเงินลงทุนกล ับประเทศ (Repatriation Risk) หมายถึง ความเสยงที
เกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุ นลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข ้อกํ าหนด
ึ
กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงรวมถึ
งสาเหตุอนๆ
ื ทีอาจทําให ้ไม่สามารถ
ชําระหนี ได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให ้กองทุนเกิดความเสียงจากสัญญาสวอป และ/หรือ
ึ ผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได ้รับจากการลงทุน ทังนี บริษัทจั ดการจะติดตาม
สัญญาฟอร์เวิรด
์ ได ้ ซงมี
สถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืนฐานต่างๆ
ิ เพือประเมินความเสยงจาการลงทุ
ี
ึ
ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล ้ชด
นในประเทศนั นๆ ซงอาจช
ว่ ยลด
ความเสียงในส่วนนีได ้
ี
9. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทีสง่ ผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผัน
ผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ื ออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รั บฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดั บความน่ าเชอถื
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ท ีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนใน
หลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออกเสนอ
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ึ
่ การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
ขายอยู่ในประเทศไทย ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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