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กองทนุเปิด เอเชยีน เดบท ์รจีนิอล บอนด ์ปนัผล 

Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund  

ADR-D 

กองทนุรวมตราสารหน ี

 กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุเปิด เอเชยีน เดบท ์รจีนิอล บอนด ์ปันผล จะนําเงนิสว่นใหญ่ทไีดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมต่างประเทศ (เพยีงกองทนุเดยีว) โดยกองทนุจะพจิารณาลงทนุในกองทนุตา่งประเทศทลีงทนุในตราสารหนี
แถบภูมภิาคเอเชยี โดยเบอืงตน้จะพจิารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund 
ซงึจัดตังและบรหิารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร์  และ
เป็นกองทุนทีจัดตังตามระเบียบของ The Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore หรือ the “SFA” ภายใต ้
กฎหมายทเีกยีวขอ้งของประเทศสงิคโปร ์

ทังนี กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ศุกูก หน่วย CIS สัญญาซอืขายล่วงหนา้ 
ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ทใีหย้ืมเป็นตราสารหนี และธุรกรรมการซอืโดยมี
สญัญาขายคนื (Reverse Repo) รวมกันทกุขณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทเีหลอื
กองทนุจะลงทนุใน ตราสาร Basel lll สัญญาซอืขายล่วงหนา้ ทมี ีunderlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไมเ่กนิ
รอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยสว่นทเีหลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้งึตราสารทมีลีักษณะ
ของสญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนทีผีูถ้อืมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นกาํหนด (Puttable Bond) 
และตราสารหนีทผีูอ้อกมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอื
เป็นอัตราทผีันแปรตามอัตราดอกเบยีของสถาบันการเงนิหรืออัตราดอกเบียอนื และไม่มกีารกําหนดเงอืนไขการจ่าย
ผลตอบแทนทอีา้งองิกับปัจจัยอา้งองิอนืเพมิเตมิ และมกีารลงทุนใน derivatives ทแีฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทเีป็น 
puttable / callable bond เทา่นัน รวมถงึจะลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีนือย่างใดอยา่งหนงึหรอืหลายอยา่งตามท ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทกํีาหนดไว ้

กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพอืป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน โดยขนึอยู่กับ
ดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน ซงึพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน และปัจจัยอนืทเีกียวขอ้ง เช่น 
ทศิทางของค่าเงนิ คา่ใชจ่้ายในการป้องกันความเสยีง เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม หากผูจั้ดการกองทุนพจิารณาวา่ การป้องกัน
ความเสยีงอัตราแลกเปลยีนอาจไม่เป็นไปเพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีประโยชน์
ทอีาจไดรั้บ ผูจั้ดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนก็ได ้นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีทมีอีันดับความน่าเชอืถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํากวา่ทสีามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) และตราสารหนีทไีม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated securities) โดยจะลงทุน
ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุเปิด เอเชยีน เดบท ์รจีนิอล บอนด ์ปันผล  

 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารหนี ตราสารตลาดเงนิ และเงนิฝาก ทอีอกในรูปสกลุเงนิ
ทอ้งถนิของประเทศในทวปีเอเชยีเป็นส่วนใหญ่และออกโดยองคก์รเอกชน สถาบันการเงนิ รัฐบาล หรือภาครัฐ และ 
องคก์รหรอืหน่วยงานทจีัดตัง หรอืสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศตา่ง  ๆ(Supranational entities) ในทวปีเอเชยี ซงึรวมถงึ 
แต่ไม่จํากัดเพียง ประเทศสงิคโปร์ มาเลเซยี ไทย อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ฮอ่งกง เกาหลใีต ้ไตห้วัน จีน ออสเตรเลีย 
นวิซแีลนด ์และญปีุ่ น 

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.uobam.com.sg 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด เอเชยีน เดบท ์รจีนิอล บอนด ์ปันผล มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทนุหลัก 
(passive management) 

2. United Asian Local Currency Bond Fund (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรุก (active management) 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้

2. ผูล้งทุนตอ้งการกระจายการลงทุนไปลงทนุในตราสารหนีตา่งประเทศ โดยผูล้งทุนตอ้งสามารถยอมรับความเสยีง
จากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางคอ่นขา้งตํา 

 
 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทุนทตีอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทมีคีุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสยีงจากความผันผวน
ของราคาตํา เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าวเชน่เดียวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทนุรวมนีไม่ไดถู้กจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทมีคีวามเสยีงตําเชน่เดยีวกบักองทนุรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน จงึมคีวามเสยีงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงนิ  

2. กองทุนรวมนีอาจมกีารลงทุนในตราสารหนีทมีสีภาพคล่องตํา จงึอาจไม่สามารถซอืขายตราสารหนีไดใ้นเวลา
ทตีอ้งการหรอืในราคาทเีหมาะสม 

3. กองทุนนีมคีวามเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีนเงนิตราของสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ ต่อสกุลเงนิของประเทศทไีปลงทุน 
ซงึอาจทําใหผู้ล้งทนุของกองทนุนขีาดทนุหรอืไดรั้บกําไรจากอัตราแลกเปลยีน/หรอืไดรั้บเงนิคนืนอ้ยกว่าเงนิลงทุน
เรมิแรกได ้ทังนี กองทนุนี และกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) อาจลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
เพอืป้องกนัความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน โดยขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ  

4. กองทุน United Asian Local Currency Bond Fund (Master Fund) อาจมีการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) เพอืเพมิประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)และเพอืให ้
กองทุนไดผ้ลตอบแทนทดีทีสีุด โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน กฎขอ้บังคับและปัจจัยอนืทเีกยีวขอ้ง 
เช่น ทศิทางของอัตราดอกเบยี ทศิทางของราคาหลักทรัพย ์และ/หรอืราคาของตราสารตลาดเงนิ และสภาวะของตลาด
อตัราแลกเปลยีน และคา่ใชจ้่ายในการป้องกันความเสยีง เป็นตน้ จงึทําใหก้องทนุเปิดนี (กองทนุไทย) อาจมคีวามเสยีง
มากกวา่กองทนุรวมอนื 

5. เนืองจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที
เกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิทําใหก้องทนุไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ด ้
รับเงนิคนืตามระยะเวลาทกํีาหนด 

6. กองทนุรวมมคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมทลีงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวน
ทนีอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

7. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 
ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  
 

ตํา                                                                สงู 
 

 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                                 สงู 
 

 

ตํา                                                                 สงู 
 

 

ตํา                                                       สงู 
 

    
 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk)  

ตํา                                                             สงู 
 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น 93.78% ของเงนิ

ลงทนุในต่างประเทศ 

ทังน ีสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงต่างๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเล่ม 
 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% >25% 

≤ 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 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 
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หนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมระหวา่ง
ประเทศ 102.40%

อนืๆ -2.40%

 

 

 

                  ขอ้มลูกองทุนหลกั ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2564 
 
 
ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด เอเชยีน เดบท ์รจีนิอล บอนด ์ปนัผล                             

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุ : United Asian Local Currency Bond Fund-

Class USD Dist (SG9999010375) 
- 102.40 

2. อนื ๆ - -2.40 

ทังนี สามารถดขูอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D 
 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ  
United Asian Local Currency Bond Fund - Class USD Dist (Master Fund) 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทนุหลกั ณ วันท ี31 พฤษภาคม 2564 

ทังนี สามารถดขูอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D        
และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.uobam.com.sg 
 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
United Asian Local Currency Bond Fund-Class USD Dist 

Government
82.31%

Information 
Technology

5.09%

Consumer 
Discretionary

5.05%
Utilities
3.68%

Cash 3.86%

ADR-D 
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หมายเหต ุ:   

- คา่ธรรมเนียมดังกล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพมิ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี  

-  คา่ใชจ้่ายอนืๆ ขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรยีกเกบ็จรงิในอัตรารอ้ยละ 0.1140 เป็นตน้ 

ทงันี สามารถดคูา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D 

 

 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50 1.00 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 1.50 1.00* 

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย                    
หรอืเศษของ 2,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 

 * กรณผูีถ้อืหนว่ยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจดัการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ 

 

 

1.0700

0.0321
0.2140 0.1411

1.4572

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ นายทะเบยีน รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.1605 

สูงสดุไมเ่กนิ  
0.2140 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ 
2.8355 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทนุหลัก ณ วันท ี31 พฤษภาคม 2564 

สามารถดคู่าธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: : www.uobam.com.sg 

 

 

 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.8300% ของ NAV 
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1. ดชันชีวีดั คอื FTSE Asian Government Bond ทปีรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีน เพอืคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน  

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 
 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -13.9438% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 5.56% ตอ่ปี 

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

 คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps:// www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน  

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https:// www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D  

  

6.22%

2.95%

-5.54%

8.18%

-1.08%

9.49%

0.66%

-1.54%

0.69% 0.65%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2563 2562 2561 2560 2559

ADR-D

Benchmark

ผลตอบแทนกองทนุรวม -3.46% 0.75% 95 -3.46% 95 4.10% 75 1.66% 95 0.03% 95 N/A N/A 1.00%

ผลตอบแทนตัวชวีดั 2.04% 3.80% 5 2.04% 5 6.27% 50 4.25% 25 1.19% 75 N/A N/A 2.56%

ความผันผวนของกองทนุ 2.77% 1.78% 25 2.77% 25 3.80% 50 5.49% 25 5.56% 25 N/A N/A 5.84%

ความผันผวนของตวัชวีดั 2.41% 1.68% 25 2.41% 25 4.03% 50 4.74% 5 4.57% 5 N/A N/A 4.61%

Percentileกองทุน ตงัแตจ่ดัตงักองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

* 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. ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดยีวกันใน
ระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

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

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 
เมอืผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทลีงทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด เอเชยีน เดบท ์รจีนิอล บอนด ์ปันผล  10 
 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสงิ
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลกองทนุหลัก ณ วันท ี31 พฤษภาคม 2564 

คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.uobam.com.sg 
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นโยบายการจ่ายปันผล จ่าย 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล ( 4 ครงัลา่สดุ ) 

วนัปิดสมุด วนัทจีา่ย ปนัผลตอ่หน่วย 

19/03/2564 31/03/2564 0.2631 

16/09/2562 27/09/2562 0.0400 

07/03/2561 23/03/2561 0.1916 

05/09/2560 18/09/2560 0.4680 

 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :    

(1) การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกําไรสะสมหรอืกําไรสทุธเิมือกองทุนรวมมกํีาไรสะสมหรอืมกีําไรสทุธิ
ในรอบระยะเวลาบัญชทีจีะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพมิขนึในรอบระยะเวลาบญัชทีมีกีารจ่ายเงนิปันผลนัน  
(2) ในแตล่ะรอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 4 ครัง  
(3) ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชทีจีะจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุนใน
อัตราไม่ตํากว่ารอ้ยละ 60 ของกําไรสทุธขิองแต่ละรอบระยะเวลาบัญชทีีจะจ่ายเงนิปันผลนัน ซงึกําไรสุทธขิองแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชทีจีะจ่ายเงนิปันผลจะประกอบดว้ยกําไรสทุธทิเีกดิขนึจรงิ (realized gain) และ/หรอืกําไรสทุธทิยีัง
ไมเ่กดิขนึจรงิ (unrealized gain) ทังน ีบรษัิทจัดการอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสมดว้ยก็ได ้ 
(4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจะไม่จ่ายเงนิปันผล หรือจ่ายเงนิปันผลในอัตราทีบรษัิทจัดการเห็นสมควรในกรณี
ดังต่อไปนี  
(4.1) บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลในกรณทีกํีาไรสะสม ณ สนิรอบระยะเวลาบัญชทีจีะจ่ายเงนิปันผลและ/หรอืกาํไร
สทุธปิระจํารอบระยะเวลาบัญชทีจีะจ่ายเงนิปันผลตํากวา่ หรอืเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  
(4.2) บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอัตราใหม่ทีเหมาะสมหรือพิจารณาไม่จ่ายเงนิปันผลในกรณีทมีูลค่า
หน่วยลงทนุ ณ  วันสนิรอบระยะเวลาบัญชทีจีะจ่ายเงนิปันผลนัน ตํากวา่มูลค่าทตีราไว ้หรอืในกรณีเมอืนําเงนิปันผลต่อ
หน่วยทจีะจ่ายตามอัตราขา้งตน้มาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนปิดสมุดทะเบยีนแลว้ทําใหมู้ลค่าหน่วย
ลงทนุทคํีานวณไดต้ามวธิกีารดังกลา่วมมีลูคา่ตํากวา่มลูค่าทตีราไว ้ทงัน ีในกรณีทบีรษัิทจัดการไม่จ่ายเงนิปันผลในรอบ
ระยะเวลาบัญชดีงักล่าว บรษัิทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในรอบระยะเวลาบัญชตี่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

วันทจีดทะเบยีน 9 กมุภาพันธ ์2555 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื : ทกุวันทําการ ตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 14.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 13.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื :  ภายใน 5 วนัทําการ นับแต่วนัคํานวณมูลคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซอืคนืหน่วย
ลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจัดการกองทนุรวมซงึ
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุเกยีวกับวนัหยุดทําการในตา่งประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้
ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูันทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวัน
ไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชัิย* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถุินายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิัตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ: โทรศัพท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

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

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

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

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

7. ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 
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8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

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

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

12. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

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

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

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

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

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

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยีไซรสั จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

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

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

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

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

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

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

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

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

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

29. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

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

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

32. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

33. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 หรอื 0-2861-6090 

34. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

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

36. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

37. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-5100 

38. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-6222 

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

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

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

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

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

หรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 3.51% 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชนั 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 ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์อง
บรษัิทจัดการ  

คุณสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ี 
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุทเีสนอขายนัน  ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ 
ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถึง
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทตํีากว่าระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซอืทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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ขอ้มลูกองทุนหลกั 

ชอืกองทนุ : United Asian Local Currency Bond Fund  

ประเภทกองทนุ : กองทนุเปิดตราสารหน ี

ประเทศทกีองทนุจดัตงั : สงิคโปร ์

ชนดิของหนว่ยลงทุน :  Class USD Dist (ในรูปสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ) 

(share class)  

 ผูด้แูลผลประโยชน:์   State Street Trust (SG) Limited  

Investment Manager :   UOB Asset Management Ltd. (Singapore)  

 

ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัจดัการและผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ย 

1.โครงสรา้งการถอืหุน้ระหวา่งบรษัิทจัดการและ UOBAMSG 

ปัจจบัุนบรษัิทจัดการมUีOBAsset Management LTD.(Singapore) (“UOBAMSG”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่มสีัดสว่นการ
ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทังหมดของบรษัิทจัดการ โดยประธานเจา้หนา้ทบีรหิารของ UOBAMSG เป็นหนงึในคณะ
กรรมกรรมการของบรษัิทจัดการซงึรับผดิชอบในการวางกลยุทธแ์ละกํากับดูแลการดําเนินธุรกจิโดยรวมของบรษัิท
จัดการแต่ไม่รวมถงึการบรหิารจัดการประจําวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใตก้ารบรหิาร
จัดการของบรษัิทจัดการ 

2.รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่าย 

กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ(Master Fund)ทีบรหิารโดย UOBAMSG  โดยมีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมบรหิารกองทนุ (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอนืๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่า
นายทะเบยีน เป็นตน้ ใหแ้ก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบัิตใินอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โดยทัวไปของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรอื Fund of funds ทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการดําเนินธุรกจิ
ในทางปกตทิ ีUOBAMSG ไดเ้รยีกเก็บจากผูล้งทุนอนื ๆ ในประเภทเดยีวกันเป็นการทัวไปตามรายละเอยีดทกีําหนดใน
หนังสอืชชีวนของกองทนุ Master Fund 

บรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุ Master Fund ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เนืองจาก
กองทุนรวมของบรษัิทจัดการไดร้ับสทิธปิระโยชน์และมหีนา้ทคีวามรับผดิชอบตามขอ้กําหนดและเงอืนไขของกองทุน 
Master Fund อยู่ในระดับมาตรฐานทีเทียบเท่าหรือไม่ดอ้ยกว่าสทิธปิระโยชน์และหนา้ทีความรับผดิชอบทีกองทุน 
Master Fundของ UOBAMSG เสนอหรอืเรยีกเกบ็จากผูล้งทนุประเภทสถาบนัรายอนื ๆ 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงจากความมนัคงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : การพจิารณาจากอนัดับความน่าเชอืถอืของตรา
สารทลีงทนุ (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานที
ผา่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังต่อไปน ี

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสูงทสีดุ มคีวามเสยีงตํา
ทสีดุทจีะไม่สามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืว่ามี
ความเสยีงตํามากทจีะไมส่ามารถชําระ
หนีไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสยีงตําทจีะไม่สามารถชําระหนี
ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถ
ชําระหนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากว่าน่า
ลงทนุ 

ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ 
Baa 

ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงูทจีะไม่สามารถชําระหนี
ไดต้ามกาํหนด 

 

2. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีซงึขนึกับปัจจัยภายนอก 
เชน่  สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะเปลยีนแปลง
ในทศิทางตรงขา้มกับการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยี เช่น หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิมีแนวโนม้ปรับตัวสูงขนึ 
อัตราดอกเบยีของตราสารหนีทอีอกใหม่ก็จะสูงขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหนา้จะมีการซอืขายใน
ระดับราคาทตํีาลง โดยกองทนุรวมทมีอีายเุฉลยีของทรัพยส์นิทลีงทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการ
เปลยีนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของอัตรา
แลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร์ ในชว่งทเีงนิบาทอ่อน 
แตข่ายทํากําไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทนุในชว่ง
ทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน การป้องกันความ
เสยีงจากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจากดังกล่าว ซงึทําไดดั้งตอ่ไปนี 

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน 
เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความเสยีง
หรอืไม ่

4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country and Political Risk) ความเสียงทีเกดิจากการเปลียนแปลงภายในประเทศ 
เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง 

5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สัญญาซอืขายล่วงหนา้
บางประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์นืฐาน ดังนันหากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) กองทนุจะ
เขา้ลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืป้องกนัความเสยีง (Hedging) เทา่นัน โดยการลงทนุดังกลา่วจะมมีลูคา่ไม่เกนิ
หลักทรัพยพ์นืฐานทกีองทนุถอือยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  
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6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสยีงทเีกดิจากการ
เปลียนแปลงภายในประเทศทกีองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ์ หรอืนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาที
กําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอป และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์ได ้ซงึมผีลต่อผลตอบแทน
ทกีองทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทังนี บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจัยพนืฐานต่างๆ ของประเทศทกีองทนุลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพอืประเมนิความเสยีง
จากการลงทนุในประเทศนันๆ ซงึอาจชว่ยลดความเสยีงในสว่นนไีด ้

7. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการ
ดําเนนิงานทผีนัผวนมากกว่ากองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมอืงเศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

 

 

 

 

 

 


