
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มิถนุายน 2565 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 526.86

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 8.4850

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

17 ตลุาคม 2560 

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UEMIF-N -11.93 -19.30 -25.96 -2.86 N/A N/A -19.30 -3.43 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

Benchmark *** -6.23 -12.19 -17.81 5.35 N/A N/A -12.19 1.17 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 8.09 11.81 14.75 16.78 N/A N/A 11.81 15.58 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 9.62 14.15 17.96 14.71 N/A N/A 14.15 13.91 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด 

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัถดัจากวันคาํนวณมลูคา่

ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาหนว่ย

ลงทนุของวันรบัซ้ือคนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ

**โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 มิถนุายน 2565 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการขาย

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 99.12% ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

2. อื่น ๆ 0.88% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่เกนิ 1.00% (ปัจจบุันยกเวน้)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน-เขา้ เท่ากบัค่าธรรมเนียมการขาย 

สบัเปลี่ยน-ออก เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซ้ือคนื

รายช่ือหลกัทรพัย์ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

1.หน่วยลงทนุ : AB SICAV I - Emerging Markets Multi - Asset Portfolio (Class S1 USD) 99.12% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

2.อื่นๆ 0.88% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UEMIF-N : UNEMINN:TB

กองทนุหลกั : ABEMUS1:LX ขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2565

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

เนน้ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชือ่ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset 

Portfolio (Class S1 USD) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 

80 ของ NAV ซ่ึงกองทนุหลกัจดัตัง้และบริหารจดัการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) และจด

ทะเบียนทีป่ระเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) กองทนุหลกัมกีลยทุธแ์สวงหาผลตอบแทนเพื่อบรรลุ

วัตถปุระสงคห์ลกัของการลงทนุโดยจะกระจายการลงทนุอย่างเหมาะสมระหว่างตราสารทนุและตราสาร

หนีท้ีม่ผี ูอ้อกตราสารอยู่ในกลุ่มประเทศเกดิใหม ่(Emerging Markets) รวมถึงการวิเคราะหก์ลุ่ม

อตุสาหกรรมและหลกัทรพัย ์การบริหารอตัราดอกเบ้ีย และการคดัเลือกประเทศและสกลุเงนิในการ

ลงทนุอย่างเหมาะสม

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็น % ตอ่ปี

 *** ดชัน ีMSCI Emerging Markets สัดส่วน 100.00%

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม

ฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่

เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้

ลงทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุผสม กองทนุรวมหน่วยลงทนุที่ลงทนุในกองทนุ

ต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund)ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

กองทนุ
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อีเมอรจ์ิ้ง มารเ์ก็ต อินคัม ฟันด์ (ชนดิ

รับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกต)ิ

(UEMIF-N)
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Overall Morningstar Rating™ Class S1 USD Shares

QQQQQ

 AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Strategy
Seeks to maximize total return by:
• Dynamically adjusting exposure to emerging markets by

investing across asset classes, which include equities,
fixed income and currencies

• Building an unconstrained portfolio to maximize total
return and minimize volatility

• Employing a disciplined investment process that draws on
our global research platform and multi-asset capabilities

Profile
The Portfolio is designed as a solution for investors who
seek to maximize total return while also seeking to
moderate volatility by investing in a multi-asset fund which
actively adjusts investment exposures.
• Fund Inception:  01/06/2011
• Domicile:  Luxembourg
• Fiscal Year End:  31-May
• Subscription/Redemption:  Daily
• Net Assets:  $795.00 million
• Total # of Holdings:  679
• Order Placement Cutoff Time:  4PM US ET; 6PM CET

for Currency-Hedged share classes
• Base Currency:  US Dollar
• Reporting Currencies:  Euro
• Currency-Hedged Share Classes:  Canadian Dollar,

Euro, Pound Sterling, Swiss Franc
• Benchmark:  MSCI Emerging Markets Index1

• Fund Type:  SICAV I

Portfolio Management & Experience
• Henry S. D’Auria, CFA:  39 years
• Christian DiClementi:  19 years
• Morgan C. Harting, CFA, CAIA:  30 years

Risk & Reward Profile
Lower risk Higher risk
Potentially lower reward Potentially higher reward

1 2 3 4 5 6 7
This synthetic risk and reward indicator (SRRI) scale rating indicates
how the Portfolio may perform and the risk of losing some or all of
your capital. The SRRI is from the most recent KIID, available from
our website, and may be subject to change.

Class S shares are reserved for institutional investors that have
entered into an agreement with the Management Company and are
being charged an investment management fee separately. The
information contained in this document does not take into account
the existence, or effect, of such fees. If these were included,
performance figures would be reduced accordingly. Therefore, the
figures contained in this document relating to Class S net asset
values and performance do not reflect actual returns to an investor.

Growth of USD 10,000

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

05/17 18 19 20 21 05/22

Complete 12 Month Returns %

Class 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
05/18 05/19 05/20 05/21 05/22

S1 USD 5.94 -5.78 -2.73 39.43 -17.86

S GBP H 4.88 -7.16 -4.85 39.22 -17.73

Past performance does not guarantee future results. The performance shown above is net of ongoing charges and
assumes an investment of USD10,000 at inception of the share class. This class of shares is without a sales charge.
However, for investors, other personal securities portfolio costs (e.g., custody fees), if applicable, may reduce performance.

Performance % (Returns Are Annualized For Periods Longer Than One Year)

Class 1 Month YTD 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years
Since

Inception
S1 USD 1.64 -12.03 -17.86 3.66 2.14 3.64 1.66

S GBP H 1.49 -12.09 -17.73 2.91 1.19 - 3.24

Benchmark 0.44 -11.76 -19.83 5.00 3.80 4.17 1.67^

Past performance does not guarantee future results. ^Since inception performance is from inception date of Class
S1 USD. See page 2 for inception dates.

Calendar Year Performance %

Class 2017 2018 2019 2020 2021

S1 USD 22.92 -14.37 18.88 13.61 -0.44

S GBP H 22.24 -15.69 17.22 11.66 -0.05

Past performance does not guarantee future results. The value of investments and the income from them will vary.
Your capital is at risk. Performance data are provided in the share class currency, and include the change in net asset value
and the reinvestment of any distributions paid on Portfolio shares for the period shown. Performance data are net of
management fees, but do not reflect sales charges or the effect of taxes. Returns for other share classes will vary due to
different charges and expenses.
Source: AllianceBernstein (AB).
NOTES
1The Portfolio uses the Benchmark shown for comparison purposes only. The Portfolio is actively managed
and the Investment Manager is not constrained by its Benchmark when implementing the Portfolio’s
investment strategy. The MSCI Emerging Markets Index (free float-adjusted market capitalization weighted) represents
the equity market performance of emerging markets. An investor cannot invest directly in an index, and their results are not
indicative of the performance for any specific investment, including an AB fund. Indices do not include sales charges or
operating expenses associated with an investment in a mutual fund, which would reduce total returns.

The actual return achieved by investors in other currencies may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Currency-hedged share classes use
hedging techniques in an attempt to reduce—but not eliminate—fluctuations between the investor’s holdings in a particular currency-hedged share class
denominated in the investor’s investing currency and the portfolio’s base currency. The goal is to deliver returns that track the portfolio’s base currency
returns more closely.
The AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio is a portfolio of AB SICAV I, an open-ended investment company with variable capital (société d’investissement à capital variable)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Page 1 of 3

For financial representative use only. Not for inspection by, distribution or quotation to, the general public.



AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio MAY   31.05.22
Share Class Information

Class ISIN Bloomberg Inception Dist. Yield2 Dividend3
Net Asset

Value4

S1 USD LU0633141881 ABEMUS1:LX 01/06/2011 - - 17.98

S GBP H LU0633142772 ABESGBP:LX 30/09/2013 - - 19.77

NOTES
2Yields are calculated based on the latest available distribution rate per share for a particular class. The yield is not guaranteed and will
fluctuate.
3For distributing classes, a Portfolio may pay dividends from gross income (before reduction for fees and expenses), realized and unrealized
gains, and capital attributable to the relevant class. Investors should note that distributions in excess of net income (gross income less fees
and expenses) may represent a return of the investor’s original investment amount and as such may result in a decrease in the net asset value
per unit for the relevant class. Distributions out of capital may be taxed as income in certain jurisdictions.
4Net asset value is denominated in the share class currency.

Fees & Charges

Class Max Entry Charge %* Exit Charge Ongoing Charge % Performance Fee
S1 USD none none 0.95 none

S GBP H none none 0.15 none

Ongoing charges include fees and certain expenses of the Portfolio as of the most recent KIID, and may be subject to a cap which is reflected
above if applicable. Full details of the charges are available in the Portfolio’s prospectus. *This is the maximum figure; the entry charge may be
less than this.

Portfolio Statistics

  

Average Credit Quality BB+

Holdings & Allocations

Top Ten Holdings %

Samsung Electronics 3.09

Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.81

Hon Hai Precision Industry 2.00

Agricultural Bank of China 1.96

Hana Financial Group 1.83

Kia Corp. 1.78

Macquarie Bank Ltd. 1.71

China Hongqiao Group Ltd. 1.68

HDFC Bank Ltd. 1.55

PetroChina Co., Ltd. 1.53

Total 19.94

Source: AllianceBernstein (AB). Portfolio holdings and weightings are subject to
change.

Asset Allocation %

Emerging Markets - Equity 73.52

Emerging Markets - Hard Currency 18.85

Emerging Markets - Corporate Bonds 7.25

Emerging Markets - Local Currency 0.38

Sectors: Top Equity %

Information Technology 25.53

Financials 25.05

Consumer Discretionary 13.24

Materials 9.40

Industrials 6.75

Sectors: Top Fixed Income %

Emerging Markets - Hard Currency 71.19

Emerging Markets - Corporate Bonds 27.37

Emerging Markets - Local Currency 1.44

Country Allocation %

China 20.91

Taiwan 10.80

South Korea 10.46

India 6.48

Brazil 4.77

Mexico 3.49

Indonesia 3.18

Vietnam 2.84

South Africa 2.58

Other 34.49

Currency Allocation %

US Dollar 40.64

Chinese Yuan Renminbi 16.79

New Taiwan Dollar 8.52

South Korean Won 5.03

Brazilian Real 4.95

Indian Rupee 4.87

Philippine Peso 3.42

Vietnamese Dong 2.70

Malaysian Ringgit 2.34

Other 10.74

Page 2 of 3
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AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio MAY   31.05.22
Investment Risks To Consider These and other risks are described in the Portfolio’s prospectus.

Investment in the Portfolio entails certain risks. Investment returns and principal value of the Portfolio will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more
or less than their original cost. Some of the principal risks of investing in the Portfolio include:
Emerging-Markets Risk: Where the Portfolio invests in emerging markets, these assets are generally smaller and more sensitive to economic and political factors, and may be less easily
traded, which could cause a loss to the Portfolio.
Allocation Risk: The risk that the allocation of investments between growth and value companies may have a more significant effect on the Portfolio’s Net Asset Value (NAV) when one of
these strategies is not performing as well as the other. In addition, the transaction costs of rebalancing the investments may, over time, be significant.
Portfolio Turnover Risk: A portfolio may be actively managed and turnover may, in response to market conditions, exceed 100%. A higher rate of portfolio turnover increases brokerage
and other expenses. High portfolio turnover may also result in the realization of substantial net short-term capital gains, which may be taxable when distributed.
Smaller Capitalization Companies Risk: Investment in securities of companies with relatively small market capitalizations may be subject to more abrupt or erratic market movements
because the securities are typically traded in lower volume and are subject to greater business risk.
Derivatives Risk: The Portfolio may include financial derivative instruments. These may be used to obtain, increase or reduce exposure to underlying assets and may create gearing; their
use may result in greater fluctuations of the net asset value.
OTC Derivatives Counterparty Risk: Transactions in over-the-counter (OTC) derivatives markets may have generally less governmental regulation and supervision than transactions
entered into on organized exchanges. These will be subject to the risk that its direct counterparty will not perform its obligations and that the Portfolio will sustain losses.
Commodity-Related Risk: Investing in commodity-linked derivative instruments may result in greater volatility than investments in traditional securities. Their value may be affected by
market movements, commodity index volatility, changes in interest rates, or, where specific to a particular industry or commodity, such as extreme weather, livestock disease, embargoes,
tariffs and international economic, political and regulatory developments.
Structured Investments Risk: These types of instruments are potentially more volatile and carry greater market risks than traditional debt instruments, depending on the structure.
Changes in a benchmark may be magnified by the terms of the structured instrument and have an even more dramatic and substantial effect upon its value. These instruments may be less
liquid and more difficult to price than less complex instruments.
Equity Securities Risk: The value of equity investments may fluctuate in response to the activities and results of individual companies or because of market and economic conditions.
These investments may decline over short- or long-term periods.
Real Estate Investment Trust (REIT) Risk: Investing in equity REITs may be affected by changes in the value of the underlying property owned by the REITs, while mortgage REITs may
be affected by the quality of any credit extended. REITs depend on management skills, are not diversified, subject to heavy cash-flow dependency, default by borrowers and self-liquidation
and subject to interest-rate risks.
Fixed-Income Securities Risk: The value of these investments will change in response to fluctuations in interest rates and currency exchange rates, as well as changes in the credit
quality of the issuer. Also, medium, lower and unrated securities may be subject to wider fluctuations in yield and market values than higher-rated securities.
Lower-Rated and Unrated Instruments Risk: These securities are subject to a greater risk of loss of capital and interest, and are usually less liquid and more volatile. Some investments
may be in high-yielding fixed-income securities, so the risk of depreciation and capital losses may be unavoidable.
Sovereign Debt Obligations Risk: The risk that government-issued debt obligations will be exposed to direct or indirect consequences of political, social and economic changes in
various countries. Political changes or the economic status of a country may impact the willingness or ability of a government to honour its payment obligations.
Corporate Debt Obligations Risk: The risk that a particular issuer may not fulfill its payment and other obligations. In addition, an issuer may experience adverse changes to its financial
position or a decrease in its credit rating resulting in increased debt obligation price volatility and negative liquidity. There may also be a higher risk of default.

Dividends are not paid for all share classes and are not guaranteed. The Portfolio is meant as a vehicle for diversification and does not represent a complete investment
program. Before making an investment decision, prospective investors should read the prospectus carefully and discuss risk and the Portfolio’s fees and charges with
their financial adviser to determine if the investment is appropriate for them. This financial promotion is directed solely at persons in jurisdictions where the funds and
relevant share class are registered or who may otherwise lawfully receive it. Investors should review the Portfolio’s full Prospectus, together with the Portfolio’s Key
Investor Information Document and the most recent financial statements. Copies of these documents, including the latest annual report and, if issued thereafter, the
latest semi-annual report, may be obtained free of charge from AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. by visiting www.alliancebernstein.com, or in printed form by
contacting the local distributor in the jurisdictions in which the funds are authorised for distribution.

Investors are encouraged to consult their independent financial advisors regarding the suitability of Shares of the Portfolio for their investment needs.

Past performance does not guarantee future results. The actual return achieved by investors in other currencies may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Currency-hedged share classes use hedging techniques in an attempt to reduce—but not eliminate—fluctuations between the investor’s holdings in a particular currency-hedged share
class denominated in the investor’s investing currency and the Portfolio’s base currency. The goal is to deliver returns that track the Portfolio’s base currency returns more closely.

Note to All Readers: This document has been approved by AllianceBernstein Limited, an affiliate of AllianceBernstein L.P. The information contained here reflects the views of
AllianceBernstein L.P. or its affiliates and sources it believes are reliable as of the date of this publication. AllianceBernstein L.P. makes no representations or warranties concerning the
accuracy of any data. There is no guarantee that any projection, forecast or opinion in this material will be realized.

Note to Readers in the United Kingdom: This information is issued by AllianceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, London W1J 8HA. Registered in England, No. 2551144.
AllianceBernstein Limited is authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA – Reference Number 147956).

Overall Morningstar Rating is a copyright of Morningstar, Inc., 2022. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or
distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this
information. Past performance is no guarantee of future results.

Shares of AB funds are offered only pursuant to the current prospectus together with the most recent financial statements. The information on this page is for information purposes only and
should not be construed as an offer to sell, or solicitation of an offer to buy, or a recommendation for the securities of any AB fund.
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AIMC Category Performance Report  
Report as of 30/6/2022 

Return statistics for Thailand Mutual Funds 

  
Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%) 

AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2017 2018 2019 2020 2021 

Aggressive Allocation -7.34 -6.55 -7.34 -2.46 -0.09 1.92 4.58 15.06 -11.32 2.94 -3.71 17.78 

ASEAN Equity -10.43 -10.37 -10.43 -2.78 1.86 0.38 -7.81 12.78 -16.31 -1.88 -0.64 24.80 

Asia Pacific Ex Japan -17.71 -10.05 -17.71 -24.35 2.18 0.76 4.20 29.62 -18.53 9.46 22.91 1.18 

Commodities Energy 36.20 7.36 36.20 47.05 16.81 12.63 -4.32 -1.32 -19.50 23.72 -31.41 65.84 

Commodities Precious Metals 1.82 -4.32 1.82 4.93 8.90 5.92 0.52 5.31 -3.76 11.37 22.38 -1.94 

Conservative Allocation -4.08 -2.94 -4.08 -3.23 -0.33 0.61 2.23 4.34 -1.73 3.47 -1.01 3.30 

Emerging Market -20.95 -11.91 -20.95 -30.31 -4.25 -2.19 -0.21 22.10 -16.04 14.48 9.34 -3.39 

Emerging Market Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

-12.30 -6.53 -12.30 -15.33 -4.87 -2.20 0.65 7.36 -6.53 10.47 3.86 -4.60 

Energy -2.26 -4.79 -2.26 3.53 -1.13 6.15 4.60 24.64 -3.64 9.71 -6.55 10.38 

Equity General -4.40 -5.73 -4.40 1.01 -1.61 0.98 4.52 17.50 -12.30 2.69 -9.61 19.03 

Equity Large Cap -3.98 -5.92 -3.98 2.54 -2.82 1.45 4.26 19.57 -8.62 1.31 -11.22 16.03 

Equity Small - Mid Cap -6.59 -6.26 -6.59 1.23 9.30 5.49 - 18.91 -23.30 3.76 8.03 41.13 

European Equity -22.88 -13.94 -22.88 -16.79 2.93 2.39 5.59 13.78 -14.65 26.03 4.62 24.32 

Foreign Investment Allocation -15.19 -10.00 -15.19 -14.28 -0.12 0.83 3.30 9.73 -9.56 12.83 6.41 6.90 

Fund of Property Fund - Foreign -18.95 -15.49 -18.95 -14.30 -1.56 1.13 3.32 8.05 -5.92 18.33 -6.59 19.71 

Fund of Property Fund - Thai -7.00 -5.03 -7.00 -9.46 -10.72 0.52 5.36 3.12 9.28 19.91 -22.42 -0.22 

Fund of Property fund -Thai and Foreign -7.14 -6.09 -7.14 -7.38 -4.97 2.70 5.81 10.54 3.57 21.25 -10.25 2.89 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or 
Unhedge -9.42 -5.53 -9.42 -9.41 -1.24 -0.38 -0.19 0.55 -1.84 5.14 3.62 1.13 

Global Bond Fully F/X Hedge -9.86 -5.57 -9.86 -9.75 -1.43 -0.64 0.89 4.59 -5.28 7.70 4.32 0.11 

Global Equity -25.25 -17.84 -25.25 -23.95 4.27 4.17 3.61 13.12 -12.09 20.02 19.50 12.50 

Greater China Equity -12.72 3.26 -12.72 -26.58 -0.97 -0.11 2.99 29.90 -18.42 21.91 19.36 -12.55 

Health Care -21.29 -12.58 -21.29 -18.42 7.56 5.75 10.40 12.82 -3.49 19.80 22.59 7.71 

High Yield Bond -12.78 -8.96 -12.78 -12.79 -0.76 0.03 - 4.21 -3.55 7.37 3.44 4.76 

India Equity -15.95 -11.56 -15.95 -6.87 5.76 3.92 7.62 31.69 -12.07 1.06 12.07 26.23 

Japan Equity -12.00 -6.32 -12.00 -10.73 5.40 3.09 8.01 20.88 -17.12 18.20 10.09 6.73 

Long Term General Bond -2.36 -1.44 -2.36 -2.15 0.93 1.43 2.38 5.09 -0.83 6.88 2.26 -0.26 

Mid Term General Bond -0.98 -0.71 -0.98 -1.13 0.85 1.18 1.92 2.24 1.04 3.06 1.03 0.67 

Mid Term Government Bond -0.85 -0.69 -0.85 -0.90 0.53 0.81 1.68 1.49 0.55 2.52 1.40 -0.18 

Moderate Allocation -6.07 -4.77 -6.07 -4.48 -1.16 0.77 3.20 9.32 -5.42 4.65 -3.46 7.56 

Money Market General 0.12 0.06 0.12 0.23 0.50 0.69 1.24 1.06 0.93 1.27 0.55 0.20 

Money Market Government 0.12 0.06 0.12 0.24 0.43 0.66 1.14 1.00 0.92 1.24 0.42 0.18 

SET 50 Index Fund -1.60 -5.09 -1.60 2.94 -4.03 1.37 4.10 20.27 -5.60 4.22 -13.21 10.81 

Short Term General Bond 0.18 0.00 0.18 0.37 0.66 0.89 1.46 1.30 1.17 1.81 0.49 0.42 

Short Term Government Bond -0.20 -0.13 -0.20 -0.22 0.21 0.46 1.08 1.11 0.90 1.12 0.50 -0.05 

Technology Equity -37.91 -27.92 -37.91 -37.06 4.31 5.44 - 31.37 -14.33 27.12 50.15 8.42 

Thai Free Hold 0.76 0.12 0.76 -0.52 -0.22 1.34 4.24 4.95 3.42 0.99 -2.43 -0.63 

Thai Mixed (between free and lease 
hold) 

-2.44 -0.99 -2.44 -2.78 0.68 2.47 2.62 3.64 6.24 5.03 3.19 -1.48 

US Equity -29.78 -21.59 -29.78 -24.81 4.94 5.77 7.02 15.29 -8.57 23.64 20.70 22.20 

Vietnam Equity -15.75 -15.30 -15.75 -14.36 10.05 - - - -18.80 -3.62 15.86 45.20 



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 กองทุนเปด ยูไนเต็ด อีเมอรจิ้ง มารเก็ต อินคัม ฟนด 
 
 

 

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมผสม 

 Feeder Fund 

 Foreign Investment Allocation 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในกองทนุ AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio (Class S1 USD)

 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

 มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

(active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

1.13%

-17.15%

15.79%

9.55%

1.58%

-14.95%

9.96%

17

9.13%

-9.53%

13.20%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2560 2561 2562 2563

กองทนุ ดชันีชีวดั Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 

กองทุน -19.30 

ดัชนีชี้วัด -12.19 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -15.05 

ความผันผวนกองทุน 11.81 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 14.15 

 3 ป 

กองทุน -2.86 

ดัชนีชี้วัด 5.35 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน 0.07 

ความผันผวนกองทุน 16.78 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 14.71 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

 

กองทุนเปด ยูไนเต็ด อีเมอรจิ้ง มารเก็ต อินคัม ฟนด (UEMIF) 
  หนวยลงทุนชนิดรบัซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ

  

  

ต่ํา 1 2 3

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ลงทนุในตราสารทุน ตราสารหนี้

โดยมีสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนนอยกวา 

Asset Portfolio (Class S1 USD) 

AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

 

-1.08%

17.64%

7.65%
6.46%

7.19%

2563 2564

Peer Avg

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

-11.93 -19.30 -25.96 

-6.23 -12.19 -17.81 

-10.10 -15.05 -14.02 

8.09 11.81 14.75 

9.62 14.15 17.96 

5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง 

- - -3.43 

- - 1.17 

- - -5.25 

- - 15.58 

- - 13.91 

ขอมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ 
วันเร่ิมตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายกุองทุน 

ผูจัดการกองทุนรวม 
นางสาว วรรณจันทร อึ้งถาวร

นาย ฐิติรฐั รัตนสิงห 

ดัชนีช้ีวัด 

ดัชนี MSCI Emerging Net Total Retur

สกุลเงนิบาท 
 
 
 
หมายเหต ุ: สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลู

กองทนุรวม 

คําเตือน 
- การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ

- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรั

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

หนวยลงทุนชนิดรบัซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ  
 UEMIF-N 
  

ระดับความเสี่ยง 

3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 

ลงทนุในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพยสินทางเลือก 

โดยมีสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนนอยกวา 80% ของ NAV 

 17 ต.ค. 2560 

 17 ต.ค. 2560 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

 ไมกําหนด 

 วันเร่ิมบริหารกองทุน 
อึ้งถาวร 17 ต.ค. 60 

 16 มิ.ย. 62 

MSCI Emerging Net Total Return USD Index ในรูป

สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลู

การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ไดรบัการรับรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UEMIF-N 

 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. หนวยลงทุนของกองทุนระหวางประเทศ 99.12 

2. อื่น ๆ 0.88 
  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. หนวยลงทุน : AB SICAV I - Emerging Markets Multi - Asset 

Portfolio (Class S1 USD) 

99.12 

  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก 

holding % NAV 

1. Samsung Electronics Co., Ltd. 2.89 

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2.69 

3. Agricultural Bank of China Ltd 2.10 

4. Hana Financial Group, Inc. 1.83 

5. Hon Hai Precision Industry Co. 1.79 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่ 29/04/2022 
 

การซื้อหนวยลงทุน 
วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 
วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+4 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14 1.0700 

รวมคาใชจาย 5.35 1.2663 

หมายเหตุ :บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จรงิเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 1.50 

การรับซื้อคนื 1.00 ยกเวน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 1.50 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 1.00 ยกเวน 

การโอนหนวย ไมมี ไมมี 

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -37.34 % 

Recovering Period 9 เดือน 

FX Hedging 93.62 % 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.02 เทา 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของกองทุนหลัก 

country % NAV 

1. China 20.40 

2. South Korea 10.42 

3. Taiwan 9.90 

4. India 7.21 

5. Brazil 4.46 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่ 29/04/2022 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

sector % NAV 

1. Information Technology 25.96 

2. Financials 25.55 

3. Consumer Discretionary 12.81 

4. Materials 9.97 

5. Utilities 4.69 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่ 29/04/2022 

 



UEMIF-N 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : AB SICAV I - Emerging Markets Multi - Asset Portfolio (Class S1 USD) ISIN code : LU0633141881 

Bloomberg code : ABEMUS1 LX 

 

 

คาํอธิบาย 

Maximum Drawdown :เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดบั NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวง

ที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม 

Recovering Period :ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทนุทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน :ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขาย

หลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุนรวมที่มคีา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการ

กองทุนและทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio :อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่

กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มปีระสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha :ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดชันีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการ

กองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta :ระดบัและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error :เพ่ือใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมวามีการ

เบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากนอยเพียงใด เชน หากกองทุนรวมมคีา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการ

เลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ 

benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity :อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 

โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐาน

เปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทนุที่ใกลเคียงกันได 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
1.  ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) 

 คือความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทนุเขา้ไปลงทนุ ที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถควบคมุได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบตอ่ราคาและยงัสามารถปรบัสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ย
ลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

 
2.  ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร 
ฐานะการเงิน และความเขม้แข็งขององคก์รธุรกิจ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ท่ีมีการขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบรษัิทตา่งๆ ทัง้ที่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอื่นๆ และผูจ้ดัการกองทนุจะ
ท าการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกลชิ้ด ซึ่งจะช่วยใหก้องทุนสามารถ
บริหารความเสี่ยงไดด้ียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร
อยา่งมีนยัส าคญัจะได ้พิจารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

 
3.  ความเสี่ยงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืน
เงินตน้และดอกเบีย้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
บริษัทจดัการอาจลดความเสีย่งดา้นนีล้งไดจ้ากการเลือกลงทนุในตราสารที่มีคณุภาพดีทัง้ในดา้นความนา่เช่ือถือ และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร 

 
4.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเสี่ยงทั่วไปที่ราคาของตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ก็จะยิ่งมีผลกระทบตอ่ราคา
ของตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเสี่ยงดา้นนีล้งได ้โดยติดตามวิเคราะหปั์จจยัที่มีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสาร
อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 

 
 



5.  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
ความเสีย่งที่การลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง  
 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
กองทุนอาจใชเ้ครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมีตน้ทุนส าหรบั    
การท าธุรกรรมปอ้งกนัความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้   

 
6.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้ นฐาน 
(Underlying Security)  

 

 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing 
positions) หรือการจัดการพอรต์โฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจุดประสงค ์
ท าใหเ้ป็นการจ ากดัความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

 
7.  ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ,          
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดต้รง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและ         
ยงัสามารถปรบัสดัสว่นการลงทนุในกองทนุตา่งประเทศไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคา
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

 
8.  ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่กองทนุลงทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด 
กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายตา่งๆ ของรฐับาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นๆ ที่อาจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ด้
ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงอาจท าใหก้องทุนเกิดความเสี่ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ได ้    
ซึง่มีผลตอ่ผลตอบแทนที่กองทนุจะไดร้บัจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกลชิ้ด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ    
เพื่อลดความเสีย่งในสว่นนี ้

 


