ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ี น เดบท ์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด ์ ปันผล
Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund
ADR-D

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล จะนํ าเงินสว่ นใหญ่ทได
ี ้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศทีลงทุนในตราสารหนี
ี โดยเบืองต ้นจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund
แถบภูม ภ
ิ าคเอเชย
ึ
ซงจัดตังและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และจดทะเบียนในประเทศสงิ คโปร์ และ
เป็ นกองทุ นทีจั ดตั งตามระเบียบของ The Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore หรือ the “SFA” ภายใต ้
กฎหมายทีเกียวข ้องของประเทศสงิ คโปร์
ื
ทังนี กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุก ูก หน่ วย CIS สัญญาซอขายล่
วงหน ้า
ื
ธุรกรรมการให ้ยืมหลั กทรั พย์ (securities lending) โดยหลั กทรั พย์ทให
ี ้ยืมเป็ นตราสารหนี และธุรกรรมการซ อโดยมี
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์สน
ิ สุทธิของกองทุน สว่ นทีเหลือ
สญ
กองทุนจะลงทุนใน ตราสาร Basel lll สัญญาซือขายล่วงหน ้า ทีมี underlying เป็ นตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกิน
ิ สุทธิของกองทุน โดยสว่ นทีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว ้ซงตราสารที
ึ
ร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรั พย์สน
มีลักษณะ
ั ญาซอขายล่
ื
ิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond)
ของสญ
วงหน ้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีทีผู ้ถือมีสท
ิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว ้อย่างแน่ นอนหรือ
และตราสารหนีทีผู ้ออกมีสท
เป็ นอัตราทีผั นแปรตามอัตราดอกเบียของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบียอืน และไม่ม ก
ี ารกําหนดเงือนไขการจ่าย
ผลตอบแทนทีอ ้างอิงกับปั จจัยอ ้างอิงอืนเพิมเติม และมีการลงทุนใน derivatives ทีแฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเป็ น
ิ ตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรั พย์สน
ิ หรือการหาดอกผล
puttable / callable bond เท่านั น รวมถึงจะลงทุนในทรัพย์สน
โดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
โดยจะลงทุนให ้สอดคล ้องกับนโยบายกองทุนทีกําหนดไว ้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน โดยขึนอยู่กับ
ึ จารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั น และปั จจั ยอืนทีเกียวข ้อง เช่ น
ดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุ น ซ งพิ
ี เป็ นต ้น อย่างไรก็ตาม หากผู ้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกัน
ทิศทางของค่าเงิน ค่าใชจ่้ ายในการป้ องกันความเสยง
ความเสียงอัตราแลกเปลียนอาจไม่เป็ นไปเพือประโยชน์ของผู ้ถือหน่ วยลงทุน หรือทําให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนเสียประโยชน์
ี
ทีอาจได ้รับ ผู ้จั ดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียนก็ได ้ นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
ื อของตราสารหรือผู ้ออก (Issue/Issuer) ตํากว่าทีสามารถลงทุนได ้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่ าเชอถื
ื อ (Unrated securities) โดยจะลงทุน
(Non-investment grade) และตราสารหนีทีไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่ าเชอถื
ิ สุทธิของกองทุนเปิ ด เอเชย
ี น เดบท์ รีจน
ไม่เกินร ้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ อล บอนด์ ปั นผล

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ตราสารตลาดเงิน และเงินฝาก ทีออกในรูปสกุลเงิน
ี เป็ นส่วนใหญ่ และออกโดยองค์กรเอกชน สถาบันการเงิน รั ฐบาล หรือภาครั ฐ และ
ท ้องถินของประเทศในทวีปเอเช ย
องค์กรหรือหน่ วยงานทีจัดตัง หรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (Supranational entities) ในทวีปเอเชีย ซึงรวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ฮ่องกง เกาหลีใต ้ ไต ้หวัน จีน ออสเตรเลีย
ี ลนด์ และญีปุ่ น
นิวซแ
ึ ษาข ้อมูลกองทุนหลักได ้จาก : www.uobam.com.sg
คุณสามารถศก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
ี น เดบท์ รีจน
1. กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล มุง่ หวังให ้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก
(passive management)
2. United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชงิ รุก (active management)

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล

1

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้
2. ผู ้ลงทุนต ้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนีต่างประเทศ โดยผู ้ลงทุนต ้องสามารถยอมรับความเสียง
จากการลงทุนได ้ในระดับปานกลางค่อนข ้างตํ า

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
1. ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
ี
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทีมีคุณภาพดีส ภาพคล่องสูง และมีความเสยงจากความผั
นผวน
ิ ดั งกล่าวเช่น เดียวกั บ
ของราคาตํา เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถูกจํ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรั พย์สน
กองทุนรวมตลาดเงิน

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี



ื ชชวนฉบั
ี
อ่านหนังสอ
บเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล

2

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
่ เดียวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีไม่ได ้ถูกจํ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสยงตํ
าเชน
ตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
ื
2. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนี ทีมีสภาพคล่องตํา จึงอาจไม่สามารถซอขายตราสารหนี
ได ้ในเวลา
ทีต ้องการหรือในราคาทีเหมาะสม
3. กองทุนนีมีความเสียงด ้านอัตราแลกเปลียนเงินตราของสกุลเงินดอลลาร์สหรั ฐ ต่อสกุลเงินของประเทศทีไปลงทุน
ึ
ซงอาจทํ
าให ้ผู ้ลงทุนของกองทุนนีขาดทุนหรือได ้รับกําไรจากอัตราแลกเปลียน/หรือได ้รับเงินคืนน ้อยกว่าเงินลงทุน
ื
เริมแรกได ้ ทังนี กองทุนนี และกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) อาจลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivatives)
เพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน
ื
4. กองทุน United Asian Local Currency Bond Fund (Master Fund) อาจมีการลงทุ นในสัญญาซอขายล่
วงหน า้
ิ ธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)และเพือให ้
(Derivatives) เพือเพิมประสท
กองทุนได ้ผลตอบแทนทีดีทสุ
ี ด โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั น กฎข ้อบังคับและปั จจัยอืนทีเกียวข ้อง
เช่น ทิศทางของอัตราดอกเบีย ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ และ/หรือราคาของตราสารตลาดเงิน และสภาวะของตลาด
ี เป็ นต ้น จึงทําให ้กองทุนเปิ ดนี (กองทุนไทย) อาจมีความเสยง
ี
อัตราแลกเปลียน และค่าใชจ่้ ายในการป้ องกันความเสยง
มากกว่ากองทุนรวมอืน
ี
5. เนืองจากกองทุนนีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสยงที
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที
เกิดวิกฤตการณ์ทไม่
ี ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้
รับเงินคืนตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
้ นลงทุนในจํ านวน
6. กองทุนรวมมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใชเงิ
ทีน ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
7. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทั งหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดั งกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล

3

ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา

การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม
การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk)
ตํา

ี fx
การป้ องกันความเสยง

สูง
ทังหมด / เกือบทังหมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 93.78% ของเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ
ี
ทังนี สามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
ADR-D

United Asian Local Currency Bond Fund-Class USD Dist

อืนๆ -2.40%

Information
Technology
5.09%

Government
82.31%

Consumer
Discretionary
5.05%
Utilities
3.68%

หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมระหว่าง
ประเทศ 102.40%

Cash 3.86%

ข้อมูลกองทุนหล ัก ณ ว ันที 31 พฤษภาคม 2564

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ 5 อ ันด ับแรกของ กองทุนเปิ ด เอเชย
ี น เดบท ์ รีจน
ทร ัพย์สน
ิ อล บอนด์ ปันผล
ิ
ทร ัพย์สน
1.
2.

หน่วยลงทุน : United Asian Local Currency Bond FundClass USD Dist (SG9999010375)
อืน ๆ

Credit Rating

% ของ NAV

-

102.40

-

-2.40

ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D

ิ 5 อ ันด ับแรกของ
ทร ัพยส
์ น
United Asian Local Currency Bond Fund - Class USD Dist (Master Fund)

หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D
และสามารถดูข ้อมูลของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.uobam.com.sg

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

6.00
5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน
2.8355

สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.00
1.00

1.0700

0.00

สูงสุดไม่เกิน
0.1605
0.0321

การจัดการ

1.4572

สูงสุดไม่เกิน
0.2140
0.2140

0.1411
รวมค่าใช ้จ่าย

นายทะเบียน

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้รวมภาษี มูลค่าเพิม หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.1140 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆ ข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.50

1.00

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

1.50

1.00*

ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท
*

50 บาทต่อหน่ วยลงทุน 2,000 หน่วย
หรือเศษของ 2,000 หน่วย
รายการละ 50 บาท

กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหล ัก

หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
สามารถดูค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : : www.uobam.com.sg

ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee): 0.8300% ของ NAV

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ FTSE Asian Government Bond ทีปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลียน เพือคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ ว ันทีคํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน

12.00%

ADR-D
9.49%

10.00%

Benchmark

8.18%

8.00%
6.00%

6.22%

4.00%

2.95%

2.00%

0.69%

0.66%

0.65%

0.00%
-2.00%

-1.08%

-1.54%

-4.00%
-6.00%

-5.54%
2563

2562

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.9438%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 5.56% 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/90253/ADR-D
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-3.46%

0.75%

95

-3.46%

95

4.10%

75

1.66%

95

0.03%

95

N/A

N/A

1.00%

ผลตอบแทนตัวชีวัด

2.04%

3.80%

5

2.04%

5

6.27%

50

4.25%

25

1.19%

75

N/A

N/A

2.56%

ความผันผวนของกองทุน

2.77%

1.78%

25

2.77%

25

3.80%

50

5.49%

25

5.56%

25

N/A

N/A

5.84%

ความผันผวนของตัวชีวัด

2.41%

1.68%

25

2.41%

25

4.03%

50

4.74%

5

4.57%

5

N/A

N/A

4.61%

-

ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https:// www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90253/ADR-D

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็ นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จั ดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันใน
ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ 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 นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได ้เป็ นสิง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : ข ้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.uobam.com.sg

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

จ่าย

ประว ัติการจ่ายเงินปันผล ( 4 ครงล่
ั าสุด )
ว ันปิ ดสมุด

ว ันทีจ่าย

ปันผลต่อหน่วย

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

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
(1) การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกํ าไรสะสมหรือกําไรสุทธิเมือกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิ
ในรอบระยะเวลาบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต ้องไม่ทําให ้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม
ี มี
เพิมขึนในรอบระยะเวลาบัญชท
ี การจ่ายเงินปั นผลนัน
ี องกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 4 ครัง
(2) ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชข
(3) ในแต่ละรอบระยะเวลาบั ญชีทจะจ่
ี
ายเงินปั นผล บริษัท จั ดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนใน
ี ีจะจ่ายเงินปั นผลนั น ซงกํ
ึ าไรสุทธิของแต่ล ะ
อัตราไม่ตํากว่าร ้อยละ 60 ของกําไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญ ชท
ี จะจ่
รอบระยะเวลาบั ญชท
ี
ายเงินปั นผลจะประกอบด ้วยกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจริง (realized gain) และ/หรือกําไรสุทธิทยั
ี ง
ไม่เกิดขึนจริง (unrealized gain) ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมด ้วยก็ได ้
ิ ธิท ีจะไม่ จ่ายเงิน ปั นผล หรือจ่ ายเงิน ปั น ผลในอัต ราทีบริษั ทจั ด การเห็ นสมควรในกรณี
(4) บริษั ทจั ด การขอสงวนส ท
ดังต่อไปนี
ิ
ี จะจ่
(4.1) บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีทกํ
ี าไรสะสม ณ สนรอบระยะเวลาบั
ญ ชท
ี
ายเงินปั นผลและ/หรือกําไร
ี จะจ่
สุทธิประจํารอบระยะเวลาบัญชท
ี
ายเงินปั นผลตํากว่า หรือเท่ากับ 0.01 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4.2) บริษั ทจั ดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั น ผลในอัต ราใหม่ท ีเหมาะสมหรือพิจารณาไม่จ่ ายเงินปั นผลในกรณี ทมู
ี ลค่ า
ิ
ี
หน่ วยลงทุน ณ วันสนรอบระยะเวลาบัญชทจะจ่
ี
ายเงินปั นผลนั น ตํากว่ามูลค่าทีตราไว ้ หรือในกรณีเมือนํ าเงินปั นผลต่อ
หน่ วยทีจะจ่ายตามอัตราข ้างต ้นมาหักจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล ้วทํ าให ้มูลค่าหน่ วย
ลงทุนทีคํานวณได ้ตามวิธก
ี ารดังกล่าวมีมล
ู ค่าตํากว่ามูลค่าทีตราไว ้ ทังนี ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการไม่จ่ายเงินปั นผลในรอบ
ี งั กล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในรอบระยะเวลาบัญชต
ี ่อไป
ระยะเวลาบัญชด

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
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ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

9 กุมภาพันธ์ 2555

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 14.30 น.
ว ันทําการซอ
ื
มูลค่าขันตําของการซอครั
งแรก

: ไม่กําหนด

มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 13.30 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทําการ นั บแต่วน
ั คํานวณมูลค่า
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซอคื
ื นหน่วย
ทรัพย์สน
ลงทุน โดยมิให ้นั บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง
บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้ว
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ิ รายวัน
หมายเหตุ สามารถดูวันทําการซือขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ได ้ที www.uobam.co.th
ื ้จัดการกองทุน
รายชอผู

ื
ชอ-นามสกุ
ล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

1 กรกฎาคม 2556

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*

18 เมษายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถุนายน 2562

ั ติวงศ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุน และผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม

ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

1. ธนาคาร ซิตแบงก์
ี
เอ็น เอ: โทรศัพท์ 1588 หรือ 0-2232-2484
2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
7. ธนาคารยูโอบี จํา กัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
9. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
11. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2659-8000
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
13. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
14. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํา กัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
15. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
17. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
18. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซียไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
23. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
24. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
27. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
32. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิกจํากัด:โทรศัพท์ 0-2861-5508หรือ0-2861-6090
34. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
35. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
36. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํา กัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
37. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
38. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
39. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
40. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีว ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
41. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
42. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000
43. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)

อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 3.51%

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีชวน
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซน
็ เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชน
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 บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ ใช่การฝากเงิน รวมทั งไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสียงจากการลงทุนซึงผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนทีเสนอขายนั น ทังนี บริษัทจั ด การกองทุน รวมได ้สอบทานข ้อมู ล ในหนั ง สือ ชีชวนส่ว นสรุ ป ข ้อมูล สํา คั ญ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อ ัตราส่วนหมุ นเวียนการลงทุ น ของกองทุ นรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุ นทราบถึง
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดีย งขึ
ปริมาณการซือขายทรั พย์สน
ิ น โดยคํ านวณ
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุน
จากมูลค่าทีตํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน

ี น เดบท์ รีจน
กองทุนเปิ ด เอเชย
ิ อล บอนด์ ปั นผล
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ข้อมูลกองทุนหล ัก
ื
ชอกองทุ
น : United Asian Local Currency Bond Fund
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิ ดตราสารหนี
ประเทศทีกองทุนจ ัดตงั : สงิ คโปร์
ชนิดของหน่วยลงทุน : Class USD Dist (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)
(share class)
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์: State Street Trust (SG) Limited
Investment Manager : UOB Asset Management Ltd. (Singapore)
ั น
ข้อมูลความสมพ
ั ธ์ระหว่างบริษท
ั จ ัดการและผูจ
้ ัดการกองทุ นต่างประเทศ (Master Fund) และการเรียกเก็ บ
้ า่ ย
ค่าธรรมเนียมค่าใชจ
1.โครงสร ้างการถือหุ ้นระหว่างบริษัทจัดการและ UOBAMSG
ปั จจุบันบริษัทจัดการมีUOBAsset Management LTD.(Singapore) (“UOBAMSG”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่มส
ี ัดสว่ นการ
ถือหุ ้นร ้อยละ 99.99 ของหุ ้นทังหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารของ UOBAMSG เป็ นหนึงในคณะ
ึ บผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกํ ากั บดูแลการดํ าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษั ท
กรรมกรรมการของบริษั ทจั ดการซ งรั
จั ดการแต่ไม่รวมถึงการบริหารจั ดการประจํ าวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต ้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการ
2.รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ าย
กองทุ นรวมลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุนต่ างประเทศ(Master Fund)ทีบริหารโดย UOBAMSG โดยมีการจ่าย
่ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่า
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอืนๆ เชน
นายทะเบียน เป็ นต ้น ให ้แก่กองทุน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏิบัตใิ นอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โดยทัวไปของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรือ Fund of funds ทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นการดํ าเนินธุรกิจ
ในทางปกติท ี UOBAMSG ได ้เรียกเก็บจากผู ้ลงทุนอืน ๆ ในประเภทเดียวกันเป็ นการทัวไปตามรายละเอียดทีกําหนดใน
ื ชชวนของกองทุ
ี
หนั งสอ
น Master Fund
บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ไม่ได ้ก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ เนืองจาก
ิ ธิประโยชน์และมีหน ้าทีความรั บผิดชอบตามข ้อกําหนดและเงือนไขของกองทุน
กองทุนรวมของบริษัทจั ดการได ้รับสท
ิ ธิประโยชน์ และหน ้าทีความรั บผิดชอบทีกองทุน
Master Fund อยู่ ในระดั บมาตรฐานทีเทียบเท่ าหรือไม่ด ้อยกว่าสท
Master Fundของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู ้ลงทุนประเภทสถาบันรายอืน ๆ
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเติม
ี
ื อของตรา
1. ความเสยงจากความม
นคงของผู
ั
อ
้ อกตราสาร (Credit Risk) : การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชอถื
ึ นข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพิจารณาจากผลการดํ าเนินงานที
สารทีลงทุน (credit rating) ซงเป็
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระด ับการลงทุน

ระดับทีน่าลงทุน

ระดับทีตํากว่าน่า
ลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

ี
อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสยงตํ
า
ทีสุดทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามี
ี
ความเสยงตํ
ามากทีจะไม่สามารถชําระ
หนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ี
ความเสยงตํ
าทีจะไม่สามารถชําระหนี
ได ้ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ี
ความเสยงปานกลางที
จะไม่สามารถ
ชําระหนีได ้ตามกําหนด

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
Baa

ตํากว่า
BBB

ี
ความเสยงสู
งทีจะไม่สามารถชําระหนี
ได ้ตามกําหนด

ี
ึ นกับปั จจั ยภายนอก
2. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซงขึ
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลง
เชน
ในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ้มปรับตัวสูงขึน
ื
อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด ้วย ดั งนั นราคาตราสารหนี ทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซ อขายใน
ิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชญ
ิ กับการ
ระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรั พย์สน
เปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
ี
3. ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง ของอัตรา
แลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเงินบาทอ่อน
แต่ขายทํากําไรในชว่ งทีบาทแข็ ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่ ง
่ กัน ดังนั น การป้ องกันความ
ทีบาทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วยเชน
เสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสียงจากดังกล่าว ซึงทําได ้ดังต่อไปนี
ี
ี
- อาจป้องก ันความเสยงตามดุ
ลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียน
ี
ี
เนื องจากการป้ องกันความเสยงขึ
นอยู่กั บดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเส ยง
หรือไม่
ี
4. ความเสยงของประเทศที
ลงทุน (Country and Political Risk) ความเส ียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศ
่ การเปลียนแปลงทางการเมือง
เชน
ี
ั
ื
5. ความเสยงจากการลงทุ
นในสญญาซ
อขายล่
วงหน้า (Derivatives Risk) หมายถึง สัญญาซือขายล่วงหนา้
บางประเภทอาจมีการขึนลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนฐาน
ื
ดังนั นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ิ
ดังกล่าวย่อมทําให ้สนทรัพย์มค
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนฐาน
ื
(Underlying Security) กองทุนจะ
ื
ี (Hedging) เท่านั น โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมล
เข ้าลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้าเพือป้ องกันความเสยง
ู ค่าไม่เกิน
หลักทรัพย์พนฐานที
ื
กองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
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ี
ี
6. ความเสยงจากข้
อจําก ัดการนําเงินลงทุนกลบ
ั ประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเส ยงที
เกิดจากการ
เปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข ้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตุอนๆ
ื ทีอาจทํ าให ้ไม่สามารถชําระหนีได ้ตรงตามระยะเวลาที
ี
ัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด
ึ ผลต่อผลตอบแทน
กําหนด รวมถึงอาจทําให ้กองทุนเกิดความเสยงจากส
์ ได ้ ซงมี
ทีกองทุนจะได ้รับจากการลงทุน ทังนี บริษั ทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจั ยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล ้ชิด เพือประเมินความเสียง
ึ
ี
จากการลงทุนในประเทศนันๆ ซงอาจช
ว่ ยลดความเสยงในส
ว่ นนีได ้
ี
7. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
ี
1) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
ึ
จากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ีส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน อาจมีผลการ
ดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ื ออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รั บฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตั วในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ง่ ผล
กระทบต่อ อุต สาหกรรมนั น กองทุน ดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนิน งานทีผั นผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออก
ึ
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมืองเศรษฐกิจ
สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ
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