
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มิถนุายน 2565 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 31.89

High Yield Bond มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

กองทนุนี้จัดเป็นประเภทผลิตภณัฑท์ี่มี 10.1041

ความเสี่ยงสงูหรือมคีวามซับซอ้น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

(risky/complex product) 22 มนีาคม 2560

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน รปูแบบกองทนุ 

ไมน่อ้ยกว่า 90% ของมลูค่าเงนิลงทนุตา่งประเทศ ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุที่ ลงทนุในกองทนุ

ตา่งประเทศเพียงกองทนุเดยีว (feeder fund)

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

USDHY-A -6.74 -8.36 -7.59 -0.99 -0.06 N/A -8.36 0.20 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

Benchmark *** N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 3.30 3.78 4.05 5.56 4.50 N/A 3.78 4.37 ทกุวนัทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A การรบัซ้ือคืนอตัโนมติั

ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้  ตามดลุยพินจิของ

บริษทัจดัการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัถดัจากวันคาํนวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิมลูคา่

ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ จนถึงวนัที ่30 มถินุายน 2565 หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุของวันรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ

**โปรดศึกษาปฏทินิวนัซ้ือขายกองทนุ

สดัส่วนการลงทนุ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. หนว่ยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 101.61% (รอ้ยละของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)

2. อืน่ ๆ -1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย

ไมเ่กนิ 2.0% (ปัจจบุนัเก็บ 0.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไมเ่กนิ 1.0% (ปัจจบุนัยกเวน้ไมเ่รียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

รายช่ือหลกัทรพัย์ สบัเปลีย่น-เขา้ เทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการขาย 

1.หนว่ยลงทนุ : AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) 101.61% สบัเปลีย่น-ออก เทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการรบัซ้ือคนื

2.อืน่ๆ -1.61% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ตอ่ปี (ปัจจบุนัเก็บ 0.8025%)

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.08025% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.428% ตอ่ปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ตอ่ปี

เจา้หนา้ท่ีการขาย : ผูแ้นะนาํการลงทนุ

ตราสารซับซอ้น IC Complex 

หมายเหต ุทัง้นี้ คา่ธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อตัราที่รวมภาษมีลูคา่เพ่ิม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกจิ

หมายเหต ุ: กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์เป็นกองทนุรวมประเภทตราสารหนี้ ที่มี Bloomberg Ticker : USDHY-A : USDHYA:TB เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

นโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/unrate โดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 60 ของ NAV กองทนุหลกั : AXASDHY: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 

เนน้ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองทนุเดยีว คือ กองทนุ AXA IM Fixed Income 

Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) (กองทนุหลัก) ในอตัราส่วนโดยเฉลีย่ใน

รอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ

ลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ทัง้นี ้กองทนุหลักจะเนน้ลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถือตํา่กว่า

ระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถือ 

(Unrated) นอกจากนี ้กองทนุยงัอาจลงทนุในตราสารทีผ่ ูอ้อกตราสารผดินดัชาํระหนี ้(Default) โดยจะเนน้

ลงทนุในตราสารทีอ่อกโดยบริษทัทีม่ภีมูลิาํเนาในประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นหลัก แตอ่าจลงทนุในตราสารที่

ออกโดยบริษทัตา่งประเทศอืน่ๆ

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการดาํเนนิงานของกองทนุกอ่นการตดัสินใจลงทนุ การลงทนุหรือการใช ้

บริการที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุที่มคีวามเส่ียงสงูหรือมคีวามซับซอ้นมคีวามแตกตา่งจากการลงทนุหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุทัว่ไป ผูล้งทนุควรขอคาํแนะนาํเพ่ิมเตมิจากคนขายกอ่น

ทาํการลงทนุ ผลการดาํเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการดาํเนนิงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของ

กองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนนิงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นที่อาจเกดิขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพินจิของผูจ้ดัการ

กองทนุรวม แตเ่นื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลีย่นทัง้จาํนวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงนิคนืตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้กองทนุ

สามารถลงทนุในตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความนา่เชือ่ถือตํา่กว่าอนัดบัที่ลงทนุได ้(non - investment grade) หรือที่ไมม่กีารจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถือ (unrated bond) ในอตัราส่วนที่มากกว่าอตัราส่วนของ

กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทัว่ไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเส่ียงจากการผดินดัชาํระหนี้ของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงส่งผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางส่วนหรือทัง้จาํนวนไดแ้ละในการขายคนืหนว่ยลงทนุผูล้งทนุ

อาจจะไมไ่ดร้บัเงนิคนืตามที่ระบใุนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนินงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนินงานทีแ่สดงจะเป็น % ต่อปี *** 

ไมม่ดีชันีชี้วดั เนือ่งจากกองทนุหลกัไมม่ดีชันีชี้วดั ทัง้นี ้บริษทัจดัการของกองทนุหลกัเชื่อว่าไมม่ดีชันีชี้วดัใดทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบการลงทนุของกองทนุหลกั
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USDHY-A

Benchmark

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ัันด์

ชนดิรบัซ้ือคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ (USDHY-A)

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในตราสารทีม่คีวามเสี่ยงดา้นเครดติและสภาพคล่อง จึงมี

ความเสี่ยงที่ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก



* 1st NAV date: 01/04/2004

Source(s): AXA Investment Managers as at 30/06/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A USD

Factsheet: 30/06/2022 HIGH YIELD AND US ACTIVE FIXED

Key Figures (USD)*

Fund Cumulative Performance (%)

YTD 1Y 3Y 10Y Launch
-7.93 -6.99 +0.80 +29.70 +101.30

Current NAV

Acc. Inc.
201.3 77.77

Fund Annualized Performance (%)

3 Y. 5 Y. 10 Y. Launch
+0.27 +1.67 +2.63 +3.91

Assets Under Management (M)

USD
3 584.99

Dividend Record

Record Date Ex-Date Dividend per Share 12 month Yield (%)

Dec 2020 29/12/2020 30/12/2020 1.80 4.17

Jun 2021 29/06/2021 30/06/2021 1.79 4.12

Dec 2021 29/12/2021 30/12/2021 1.73 4.08

Jun 2022 29/06/2022 30/06/2022 1.76 4.49

12 Month Yield = (Sum of Dividends) / (Ending NAV). The 12 Month yield is calculated based on the sum of the
distributions over the previous 12 months and the latest NAV. The 12 month yield may be higher or lower than
the actual annual dividend yield. A positive distribution yield does not imply positive return. Dividends are not
guaranteed. Past dividends are not indicative of future dividends.

Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any
investment decision solely based on information contained in the table above. You should read the relevant
offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors.

Performance & Risk

Performance Evolution (USD)

Portfolio* (0.80%)

30/06/2230/12/2130/06/2130/12/2030/06/2030/12/1928/06/19
90

95

100

105

110

115

Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees,
based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the
basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Benchmark

The fund doesn't have a benchmark.

Fund Profile

ESG Rating

% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio =
97.8% (not meaningful for coverage below 50%)

€

1 / 8



* 1st NAV date: 01/04/2004

Source(s): AXA Investment Managers as at 30/06/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Risk Analysis

1Y 3Y 5Y Launch

Portfolio Volatility* (%) 4.07 5.48 4.47 4.16

Sharpe Ratio -1.63 0.05 0.25 0.72

Rolling Performance (%)

1M 3M 6M YTD 3Y 5Y 30/06/21
30/06/22

30/06/20
30/06/21

30/06/19
30/06/20

30/06/18
30/06/19

30/06/17
30/06/18 Launch

Portfolio* -4.87 -6.51 -7.93 -7.93 0.80 8.64 -6.99 7.18 1.11 5.85 1.82 101.30

Annual Calendar Performance (%)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portfolio* 3.20 3.74 7.87 1.14 3.39 5.80 0.72 0.85 5.04 7.50

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there
is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Portfolio Analysis
Fund Key Metrics

Portfolio

Cash (%) 2.18

Number of Holdings 186

Number of Issuers 124

Years to Maturity 3.52

Modified duration to worst 3.01

Portfolio

Option Adjusted Spread 502

Average Coupon (%) 5.79

Current yield (%) 6.14

Yield To Worst (%) 8.07

Yield to maturity (%) 8.07

€
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Source(s): AXA Investment Managers as at 30/06/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Sector Breakdown (%)

Portfolio

Services 16.43

Healthcare 10.04

Capital Goods 9.66

Media 7.65

Consumer Goods 7.32

Real Estate 6.58

Telecommunications 6.19

Basic Industry 5.66

Technology & Electronics 5.52

Leisure 4.90

Retail 4.85

Energy 4.53

Financial Services 4.42

Not Classified 1.96

Transportation 1.29

Insurance 0.48

Automotive 0.34

Cash 2.18

Modified Duration to Worst Breakdown (%)

Cash 0-1 1-3 3-50
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56

Portfolio 2.18 0.77 45.38 51.68

€
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Source(s): AXA Investment Managers as at 30/06/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Maturity Breakdown (%)

Cash 0-1 year 1-3 years 3-5 years 5-7 years0
10
20
30
40
50
60
70

Portfolio 2.18 0.36 30.19 58.20 9.07

Top 10 Holdings

Issuer Coupon rate Maturity Sector Modified duration to worst Rating Weight (%)

CD&R SMOKEY BUYER INC 6.750 15/07/25 Consumer Goods 2.69 B 1.49

B&G FOODS INC 5.250 01/04/25 Consumer Goods 2.55 B 1.46

COMMSCOPE INC 6.000 01/03/26 Technology & Electronics 3.26 B 1.38

MAUSER PACKAGING SOLUT 5.500 15/04/24 Capital Goods 1.71 B 1.37

CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/25 Healthcare 2.46 CCC 1.33

BAUSCH HEALTH COS INC 5.500 01/11/25 Healthcare 3.04 BB 1.28

ARAMARK SERVICES INC 6.375 01/05/25 Services 2.61 B 1.28

HERBALIFE/HLF FINANCING 7.875 01/09/25 Consumer Goods 2.77 B 1.28

GRAY TELEVISION INC 5.875 15/07/26 Media 3.54 B 1.27

LABL INC 6.750 15/07/26 Capital Goods 3.46 B 1.27

Total (%) 13.40

Rating Breakdown (%)

BBB BB B CCC NR Cash0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52

Portfolio 1.06 45.96 39.22 9.63 1.96 2.18
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Currency Breakdown (%)

USD Cash0
20
40
60
80

100
120

Portfolio 97.82 2.18

Geographical Breakdown (%)

Portfolio

United States 90.15

Canada 3.21

Netherlands 1.86

United Kingdom 1.10

Other 1.51

Cash 2.18

€
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Additional Information

Administration: A USD

Legal form FCP

UCITS Compliant Yes

AIF Compliant No

Legal country Luxembourg

1st NAV date 01/04/2004

Fund currency USD

Shareclass currency USD

Valuation Daily

Share type Accumulation / Income

ISIN code C / D LU0188167505 / LU0224433721

Bloomberg Code C / D AXASDHY / -

Ongoing charges 0.56%

Financial management fee 0.45%

Maximum management fees 0.7%

Performance fee : none

Minimum initial subscription 30 000 000 USD

Management company AXA Funds Management S.A.

(Sub) Financial delegation AXA Investment Managers
Incorporated

Delegation of account
administration

State Street Bank International
GmbH (Luxembourg Branch)

Custodian State Street Bank International
GmbH (Luxembourg Branch)

As disclosed in the most recent Annual Report, the ongoing charges calculation
excludes performance fees, but includes management and applied services fees.
The effective Applied Service Fee is accrued at each calculation of the Net Asset
Value and included in the ongoing charges of each Share Class.

Fund Objectives

The Sub-Fund is actively managed without reference to any
benchmark and seeks to generate income by investing in high yield
debt securities (sub-investment grade corporate bonds) denominated
in USD while seeking to avoid the risk of defaults.

Investment Horizon

The Sub-Fund is designed for investors who plan to invest for at least
three (3) years.

Risk Characteristics

1 2 3 4 5 6 7

Lower risk Higher risk
Potentially lower reward Potentially higher reward

The risk category is calculated using historical performance data and
may not be a reliable indicator of the Sub-Fund's future risk profile.

The risk category shown is not guaranteed and may shift over time.
The lowest category does not mean risk free.

Why is this Sub-Fund in this category?
The capital of the Sub-Fund is not guaranteed. The Sub-Fund is
invested in financial markets and uses techniques and instruments
which are subject to some levels of variation, which may result in gains
or losses.

Additional Risk

Counterparty Risk: Risk of bankruptcy, insolvency, or payment or
delivery failure of any of the Sub-Fund's counterparties, leading to a
payment or delivery default.

Liquidity Risk: risk of low liquidity level in certain market conditions
that might lead the Sub-Fund to face difficulties valuing, purchasing or
selling all/part of its assets and resulting in potential impact on its net
asset value.

Credit Risk: Risk that issuers of debt securities held in the Sub-Fund
may default on their obligations or have their credit rating
downgraded, resulting in a decrease in the Net Asset Value.

Subscription Redemption

The subscription, conversion or redemption orders must be received
by the Registrar and Transfer Agent on any Valuation Day no later than
10 a.m. Luxembourg time. Orders will be processed at the Net Asset
Value applicable to such Valuation Day. The investor's attention is
drawn to the existence of potential additional processing time due to
the possible involvement of intermediaries such as Financial Advisers
or distributors.The Net Asset Value of this Sub-Fund is calculated on a
daily basis.

Minimum initial investment: 30,000,000 in the relevant reference
currency of the relevant Unit class.

€
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How to Invest

Retail Investors
Retail investors should contact their Financial intermediary.

ESG Metrics Definition

The ESG absolute rating is based on a proprietary scoring
methodology. If the fund has one tree (5 trees), it means that it is in the
lowest (highest) ESG absolute rating category.
For more information on the methodology, please visit
https://www.axa-im.com/responsible-investing.

ESG indicators are for informational purposes only.
The portfolio has neither statutory nor contractual ESG objectives.

Disclaimers

Not for distribution or dissemination to US investors

This document is for informational purposes only and does not
constitute investment research or financial analysis relating to
transactions in financial instruments as per MIF Directive (2014/65/EU),
nor does it constitute on the part of AXA Investment Managers or its
affiliated companies an offer to buy or sell any investments, products
or services, and should not be considered as solicitation or
investment, legal or tax advice, a recommendation for an investment
strategy or a personalized recommendation to buy or sell securities.
The information contained herein is intended solely for the entity
and/or person(s) to which it has been delivered, unless otherwise
allowed under applicable agreements. AXA Investment Managers
hereby disclaims any responsibility for any subsequent reproduction,
redistribution or transmittal, along with any liability stemming from
such activities.

Due to its simplification, this document is partial and opinions,
estimates and forecasts herein are subjective and subject to change
without notice. There is no guarantee forecasts made will come to
pass. Data, figures, declarations, analysis, predictions and other
information in this document is provided based on our state of
knowledge at the time of creation of this document. Whilst every care
is taken, no representation or warranty (including liability towards
third parties), express or implied, is made as to the accuracy, reliability
or completeness of the information contained herein. Reliance upon
information in this material is at the sole discretion of the recipient.
This material does not contain sufficient information to support an
investment decision.
Before making an investment, investors should read the relevant
Prospectus and the Key Investor Information Document / scheme
documents , which provide full product details including risks,
investment charges and fees associated with the purchase of one of
the mentioned products and risks. The information contained herein
is not a substitute for those documents or for professional external
advice.

The products or strategies discussed in this document may not be
registered nor available in your jurisdiction. Please check the countries
of registration with the asset manager, or on the web site

https://www.axa-im.com/en/registration-map, where a fund
registration map is available.

Past performance is not a guide to current or future performance, and
any performance or return data displayed does not take into account
commissions and costs incurred when issuing or redeeming units. The
value of investments, and the income from them, can fall as well as
rise and investors may not get back the amount originally invested.
Exchange-rate fluctuations may also affect the value of their
investment. Due to this and the initial charge that is usually made, an
investment is not usually suitable as a short term holding.
Commissions and costs have an adverse effect on the performance of
the fund.

The Fund referenced herein has not been registered under the United
States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United
States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be
offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US
Person unless the securities are registered under the Act, or an
exemption from the registration requirements of the Act is available. A
US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of
the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation,
partnership or other entity created or organized under the laws of or
existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which
is subject to United States federal income tax regardless of whether
such income is effectively connected with a United States trade or
business. In the United States, this material may be distributed only to
a person who is a “distributor,” or who is not a “U.S. person,” as
defined by Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (as
amended).

Depending on the recipient’s respective jurisdiction or region, the
following additional disclosures may apply:

For Chilean Investors: This private offer avails itself of the General
Regulation No. 336 of the Superintendence of Securities and
Insurances (currently the Financial Markets Commission).
This offer relates to securities not registered with the Securities
Registry or the Registry of Foreign Securities of the Financial Markets
Commission, and therefore such securities are not subject to oversight
by the latter; Being unregistered securities, there is no obligation on
the issuer to provide public information in Chile regarding such
securities; and these securities may not be subject to a public offer
until they are registered in the corresponding Securities Registry.
Para inversionistas chilenos: ESTA OFERTA PRIVADA SE ACOGE AL
REGLAMENTO GENERAL Nº 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS (ACTUALMENTE COMISIÓN DE MERCADOS
FINANCIEROS). ESTA OFERTA SE REFIERE A VALORES NO INSCRITOS
EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES
EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS,
POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA
FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS
NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR DE ENTREGAR EN
CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS VALORES SOBRE LOS
QUE SE REFIERE ESTA OFERTA; ESTOS VALORES NO PODRÁN SER
OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN EL
REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.
For Peruvian Investors: AXA Investment Managers is not licensed and
it is not legally required to be licensed by the Peruvian Securities
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Regulator (Superintendencia del Mercado de Valores – SMV) for these
activities. Consequently, the Peruvian Securities Regulator does not
exercise any kind of supervision regarding this fund, strategy and/or
service; and, the information furnished to the investors and the rest of
the services rendered by AXA Investment Managers are subject to its
exclusive responsibility. In Peru, this document is only for the exclusive
use of persons or entities qualifying as “Invesionistas Institucionales”
under Peruvian Law. This document is not for public distribution. AXA
Investment Managers no tiene y no está legalmente obligada a tener
una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de
Valores para estas actividades. En consecuencia, la Superintendencia
del Mercado de Valores no ejerce ningún tipo de supervisión sobre el
fondo, la estrategia, y/o los servicios; y la información proporcionada a
los inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva
responsabilidad de AXA Investment Managers. En el Perú, este
documento es para el uso exclusivo de personas o entidades que
califiquen como “Inversionistas Institucionales” bajo las leyes
peruanas. Este documento no es para distribución al público.
For Uruguayan Investors: The sale of the shares/units qualifies as a
private placement pursuant to section 2 of Uruguayan law 18,627. The
shares/units must not be offered or sold to the public in Uruguay,
except in circumstances which do not constitute a public offering or
distribution under Uruguayan laws and regulations. The shares/units
are not and will not be registered with the Financial Services
Superintendency of the Central Bank of Uruguay. The shares/units
correspond to investment funds that are not investment funds
regulated by Uruguayan law 16,774 dated September 27, 1996, as
amended.
For Singapore Investors: This document is issued by AXA Investment
Managers Asia (Singapore) Ltd. (“AXA IM Asia”) (Registration No.
199001714W) for the use of Institutional Investors and/or Accredited
Investors only as defined in Section 4A of the Securities and Futures
Act (Cap. 289) (subject to the Fund being registered under the
Restricted Schemes), and must not be relied upon by retail investors.
Circulation must be restricted accordingly. As an exempt financial
adviser under the Financial Advisers Act (“FAA”), AXA IM Asia is
exempted from complying with certain business conduct rules
(including but not limited to Sections 25, 27 and 36 of the FAA) when
providing financial advisory services to Accredited Investors.
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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 ชอรต ดูเรช่ัน ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
 

 

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารหนี ้

 Feeder Fund 

 High Yield Bond 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในกองทนุ AXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies 

(Class A) 

 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย AXA Funds Management SA (Luxembourg)

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

 มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

(active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

1.19%

-1.18%

5.35%

1.76%
3.33%

-3.30%

7.05%

-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

2560 2561 2562 2563

กองทนุ ดชันีชีวดั Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 

กองทุน -8.36 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -12.81 

ความผันผวนกองทุน 3.78 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 3 ป 

กองทุน -0.99 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -0.47 

ความผันผวนกองทุน 5.56 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

 

 กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน 

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ชอรต ดูเรช่ัน ไฮ ยิลด บอนด ฟนด (USDHY)
  

  

ต่ํา 1 2 3

ลงทนุในตราสาร non

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 

AXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies - US Short Duration High Yield 

AXA Funds Management SA (Luxembourg) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

 

%
2.85%3.57%

5.29%

2563 2564

Peer Avg

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

-6.74 -8.36 -7.59 

- - - 

-8.78 -12.81 -13.47 

3.30 3.78 4.05 

- - - 

5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง 

-0.06 - 0.20 

- - - 

0.15 - -5.00 

4.50 - 4.37 

- - - 

ขอมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ 
วันเร่ิมตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายกุองทุน 

ผูจัดการกองทุนรวม 
นาย ธนพัฒน สุริโยดร 
นางสาว วรรณจันทร อึ้งถาวร

ดัชนีชี้วัด : ไมมีดัชนีชีว้ัด เนื่องจากกองทนุหลักไมมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการของกองทนุหลักเชื่อวาไมมีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับ

รูปแบบการลงทนุของกองทนุหลัก เนือ่งจาก กองทุนหลกัจะเนนลงทนุ

ในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงสูง 

ระยะสั้น โดยพอรตการลงทนุจะมี 

การลงทุนดงักลาว ทําใหผูจดัการกองทุนหลกัเชือ่วา หากกองทุนหลกัใช

ดัชนีชี้วัดที่ไมเหมาะสมกับกลยุทธการลงทุน จะทําใหคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานขององคประกอบ 

สูงและอาจทําใหผูลงทุนเขาใจผดิจากการดาํเนินการของกองทนุหลักที่

ไมเปนไปตามดัชนชีี้วัด 

 
คําเตือน 
- การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ

- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรับการรับรองจาก 

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

(USDHY) ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอตัโนมัติ 
 USDHY-A  

  

ระดับความเสี่ยง 

3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงสูง 

non-investment grade/unrate โดยเฉลี่ย

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 60 ของ NAV 

 22 มี.ค. 2560 

 22 มี.ค. 2560 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

 ไมกําหนด 

 วันเร่ิมบริหารกองทุน 
 01 มิ.ย. 65 

วรรณจันทร อึ้งถาวร 22 มี.ค. 60 

ไมมีดัชนีชีว้ัด เนื่องจากกองทนุหลักไมมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการของกองทนุหลักเชื่อวาไมมีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับ

นของกองทนุหลัก เนือ่งจาก กองทุนหลกัจะเนนลงทนุ

ในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงสูง (high yield bond) ที่มอีายุตราสาร

ระยะสั้น โดยพอรตการลงทนุจะมี Duration เฉลี่ย 1-2 ป ดวยกลยุทธ

การลงทุนดงักลาว ทําใหผูจดัการกองทุนหลกัเชือ่วา หากกองทุนหลกัใช

มเหมาะสมกับกลยุทธการลงทุน จะทําใหคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานขององคประกอบ (Deviation of the Constituents) มีคา

สูงและอาจทําใหผูลงทุนเขาใจผดิจากการดาํเนินการของกองทนุหลักที่

การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ไดรับการรับรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



USDHY-A 

 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. หนวยลงทนุของกองทนุระหวางประเทศ 101.61 

2. อื่น ๆ -1.61 

  
 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. หนวยลงทนุ : AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US 

Short Duration High Yield (Class A) 

101.61 

  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก 

holding % NAV 

1. CD&R SMOKEY BUYER INC 1.48 

2. GRAY TELEVISION INC 1.39 

3. B&G FOODS INC 1.29 

4. CHANGE HEALTH / FIN INC 1.29 

5. BAUSCH HEALTH COS INC 1.24 

ขอมูลกองทนุหลัก 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+5 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

หมายเหตุ : กองทุนจะรับซื้อคนือัตโนมัติไมเกนิปละ 12 ครั้งตามดุลพินจิของบลจ. โดยพิจารณาจากการจายผลตอบแทน

ของตราสารที่กองทุนไปลงทนุหรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ และ/หรือดอกเบ้ียคางรับที่ไดรับจาก

การลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั้งนี้ บลจ.จะประกาศวนัรับซื้อคนือัตโนมัตทิี่เว็บไซตของ บลจ. 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14 0.6420 

รวมคาใชจาย 5.35 0.9308 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จรงิเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 0.50 

การรับซื้อคนื 1.00 ยกเวน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 0.50 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 1.00 ยกเวน 

การโอนหนวย ไมมี ไมมี 

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 
 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -13.46 % 

Recovering Period 6 เดือน 

FX Hedging 98.82 % 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.13 เทา 

อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ - 

Yield to Maturity - 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของกองทุนหลัก 

country % NAV 

1. United States 89.72 

2. Canada 3.18 

3. Netherlands 1.68 

4. United Kingdom 1.02 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 29/04/2022 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

sector % NAV 

1. Services 17.27 

2. Healthcare 10.16 

3. Capital Goods 10.05 

4. Media 7.67 

5. Consumer Goods 6.91 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่ 29/04/2022 

 



USDHY-A 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) ISIN code : LU0188167505 

Bloomberg code : AXASDHY LX 

 

คาํอธิบาย 

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

ที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม 

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 กองทุนรวมนี้ จึงมีประสิทธิภาพในการ

เลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ 

benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity :อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 

โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทนุมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐาน

เปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทนุที่ใกลเคียงกันได 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2786-2000 

www.uobam.co.th 



 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 
กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรหรอืตราสารหนีอ้ื่นๆ ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง ตราสารหนีแ้ละหรอืเงินฝากในสถาบนัการเงินที่
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัที่สามาถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และที่ไม่ไดม้ีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated) ที่มีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหล่านีม้กัมิไดม้ีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์และมกัมีการซือ้ขายในศนูย ์ 
ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่มีความโปรง่ใสนอ้ยกวา่ และมีสว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้กบัราคาเสนอขายที่กวา้งกว่า 
นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีผูอ้อกตราสารไม่ไดม้ีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใดๆ ซึ่งท าให ้   
การปอ้งกนัความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่วท าไดย้ากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ผูอ้อกตราสารที่มีอตัราผลตอบแทนสงูมกัมี
ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถช าระ
ดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามก าหนด ซึ่งสูงกว่าผู้ออกตราสารที่มีผลตอบแทนต ่ากว่า เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารที่มี                   
ผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกว่า และอาจเป็นตราสารดอ้ยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผกูพนัอื่นๆ ที่มีอยู่ของ   
ผูอ้อกตราสารซึ่งอาจไดร้บัการค า้ประกนัจากทรพัยส์ินทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี ้ผูอ้อกตราสาร
ดงักลา่วอาจไม่ไดใ้หค้  ารบัรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึ่ง
สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทนุในตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มลูค่าตลาดของตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) 
หรือ ไม่ไดร้บัการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่านีม้ีแนวโนม้ที่จะสะทอ้นถึงพัฒนาการของธุรกิจมากกว่า      
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้ซึ่งจะตอบสนองกบัความผนัผวนของระดบั
อตัราดอกเบีย้ในตลาดโดยทั่วไปเป็นหลกั และมีแนวโนม้ที่จะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าตราสารที่จะ
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ บริษัทที่ออกตราสารเหล่านี ้มั กจะมีหนี ้สูง               
(highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การถดถอยของ       
ภาวะเศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมีผลกระทบตอ่ตลาดส าหรบัตราสารประเภทนีอ้ย่างรา้ยแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบ
ต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี ้นอกจากนี ้มีความเป็นไปไดท้ี่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ
ความสามารถของผูอ้อกตราสารที่จะช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ ท าใหม้ีความเสี่ยงจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่ว
มากขึน้ 
 
2. ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร   
ฐานะการเงิน และความเขม้แข็งขององคก์รธุรกิจ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ท่ีมีการขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบรษัิทตา่งๆ ทัง้ที่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอื่นๆ และผูจ้ดัการกองทนุจะท า
การติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกลชิ้ด ซึ่งจะช่วยใหก้องทุนสามารถบริหาร  



ความเสี่ยงไดด้ียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมี
นยัส าคญัจะได ้พิจารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 
 
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
คือความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนเขา้ไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์   
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถควบคมุได  ้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บรษัิทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาและยงัสามารถ
ปรบัสดัสว่นการลงทนุในกองทนุตา่งประเทศไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
4. ความเสี่ยงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืน   
เงินตน้และดอกเบีย้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงดา้นนีล้งไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีทัง้ในดา้นความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร 
 
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
ความเสี่ยงทั่วไปที่ราคาของตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะยิ่งมีผลกระทบตอ่ราคาของ
ตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเสี่ยงดา้นนีล้งได ้โดยติดตามวิเคราะหปั์จจยัที่มีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอยา่ง
สม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 
 
6. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง  

 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
กองทนุอาจใชเ้ครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมีตน้ทนุส าหรบัการท า
ธุรกรรมปอ้งกนัความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้   
 
 
 
 



7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทุนมี    
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน       
(Underlying Security)  

 
 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธท์างการเงินเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการป้องกนัความเสี่ยงที่มีอยู ่(existing positions) 
หรือการจัดการพอรต์โฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทั้งสองจุดประสงค์ ท าให้เป็น       
การจ ากดัความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
 
8. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ,                
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดต้รงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ             
ราคามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
 
9. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด 
กฎเกณฑ ์หรอืนโยบายตา่งๆ ของรฐับาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นๆ ที่อาจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ดต้รง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงอาจท าใหก้องทนุเกิดความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วิรด์ได ้ซึง่มีผลต่อ
ผลตอบแทนที่กองทนุจะไดร้บัจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกลชิ้ด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ          
เพื่อลดความเสีย่งในสวนนี ้
 
10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงนิฝาก 
ในกรณีที่บริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบนัการเงินเพื่อและในนามของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมี
ความเสี่ยงต่อการขาดทนุจากเงินฝาก และอาจไดร้บัผลตอบแทนที่ลดลงอนัเนื่องมาจากการช าระคืนเงินฝากก่อนก าหนด 
หรือการที่สถาบันผูร้บัฝากเงินใชส้ิทธิใดๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเงินฝาก ผูท้ี่ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนควร
ประเมินความนา่เช่ือถือของเงินฝากและสถาบนัผูร้บัฝากเงิน การเปลีย่นแปลงของความนา่เช่ือถือของสถาบนัผูร้บัฝากเงิน 
จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุน  นอกจากนี ้หากสถาบันผูร้บัฝากเงินท าการช าระเงินที่ถึงก าหนด     
ช าระลา่ชา้กวา่วนัท่ีครบก าหนด การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะลา่ชา้ออกไปจนกวา่กองทนุจะไดร้บัการช าระเงินจาก



สถาบนัผูร้บัฝากเงินดงักล่าว อย่างไรก็ตามหากไม่มีการช าระเงินดงักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ ไดร้บัเงินตน้คืนจาก    
เงินลงทนุในสว่นนีไ้ด ้
 
11. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซ่ึงกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 
การขาดสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ไดใ้นราคาที่
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เนื่องจากกองทนุอยู่ภายใตข้อ้จ ากดั
และขอ้ก าหนดการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์ินท่ีลงทุน ตามที่ระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของทรพัยส์ินดงักล่าว และตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่กองทุนเขา้ลงทนุ ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดการจ าหน่ายจ่ายโอนดงักลา่วอาจเป็น 
การควบคมุหรือจ ากดัสภาพคลอ่งของทรพัยส์ินท่ีกองทุนลงทนุ และอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรพัยส์ินที่ลงทุน อีกทัง้
อาจไมม่ีตลาดรองส าหรบัทรพัยส์ินท่ีกองทนุลงทนุตลอดระยะเวลาที่ลงทนุ นอกจากนี ้ในกรณีที่มีตลาดรอง ราคาในตลาด
รองอาจจะต ่ากว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาที่กองทุนซือ้ทรพัยส์ินดงักล่าว ทรพัยส์ินที่เสนอขายอาจอยู่
ภายใตข้อ้จ ากดัการโอนบางอยา่ง และสามารถโอนใหแ้ก่ผูร้บัโอนบางรายเทา่นัน้ 
 
การซือ้ขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคล่องมกัจะตอ้งใชเ้วลา และมีค่าธรรมเนียมนายหนา้ หรือส่วนลดส าหรับผูค้า้ 
(dealer discounts) และค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ สงูกว่าการซือ้ขายตราสารการเงินที่สามารถซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์
การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยงัอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียอย่างมากแก่กองทุนและผูล้งทุนเป็นครัง้คราว นอกจากนี ้
มูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์ินท่ีกองทุนลงทุนซึ่งน ามาใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนนัน้ อาจมิใช่มูลค่าที่
กองทนุจะไดร้บัเงินจรงิเมื่อมีการจ าหนา่ยทรพัยส์นิที่ลงทนุ 
 
เนื่องจากกองทุนนีอ้าจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้ (Non-Investment 
Grade) หรอื ที่ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของตราสารที่กองทนุลงทุน 
มากกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลด
ความเสี่ยงดา้นนีล้งไดจ้าก การเลือกลงทุนในตราสารที่มีอายุใกลเ้คียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของ       
ตราสารนัน้ จึงท าใหค้วามเสีย่งดา้นนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 
 
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงนิตามภาระผูกพันเม่ือครบก าหนดเวลา 
ความเสี่ยงขัน้พืน้ฐานอย่างหนึ่งที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนของกองทุนคือความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่       
ผูอ้อกตราสารท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรอืคูส่ญัญาของกองทนุ จะไมส่ามารถช าระเงินใหแ้ก่กองทนุไดเ้มื่อถึง
ก าหนดช าระ ซึ่งความเสี่ยงดงักล่าวเกิดจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาการในทางลบของธุรกิ จการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า ดงันัน้ ถึงแมว้่าบริษัทจัดการจะคาดหมายว่าผูอ้อกตราสารที่
กองทุนลงทุน สถาบันผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุนเหล่านีจ้ะมีความมั่นคงแต่องคก์รเหล่านีอ้าจประสบกับ        
การขาดทุน ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององคก์รอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ      
ความมั่นคงและความสามารถในการช าระหนีข้ององคก์รใหแ้ก่กองทนุได ้
 
เนื่องจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีห้รอืเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือ (Unrated) ท าให้มีความเสี่ยง                



ดา้นความมั่นคงของคู่สญัญามากกว่าการลงทนุในกองทนุท่ีจะลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจดัการอาจลดความเสีย่งดา้นนีล้งไดจ้ากการเลอืกลงทนุในตราสารหนี ้
หรือสถาบนัผูร้บัฝากเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผูอ้อกตราสารหนีห้รอืสถาบนัผูร้บัฝากเงินมีความสามารถในการช าระหนี ้
อยูใ่นขัน้ดีตามประวตัิการด าเนินการขององคก์รดงักลา่ว 
 
อีกทัง้ คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงที่กองทุนเขา้ท าอาจมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ยลงจึง      
ขาดสภาพคลอ่งที่จะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั เนื่องจากกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ดงันัน้ ในกรณีที่คู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ดงักล่าวของกองทุนไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามสญัญาประเภทอื่น ผูล้งทนุอาจไดร้บัผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไว ้ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจดัการ
จะเขา้ท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วกบัธนาคารพาณิชยท์ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ที่อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะหแ์ละพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาใน
การท าธุรกรรมก่อนลงทนุและติตตามวิเคราะหอ์ยา่งตอ่เนื่อง จึงท าใหช้่วยลดความเสีย่งจากคูส่ญัญาดงักลา่วได้ 
 
13. ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (Basis Risk) 
กองทนุอาจเขา้ท าธุรกรรมอนพุนัธเ์พื่อการบรหิารความเสีย่ง เพื่อท่ีจะ  
(1)  ป้องกนัการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ในมลูค่าตลาดของทรพัยส์ินของกองทนุ อนัเนื่องมาจากความผนัผวนในตลาด
และการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา  
(2)  คุม้ครองผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จรงิ (Unrealized gains) บนทรพัยส์นิของกองทนุ  
(3)  เอือ้อ านวยตอ่การขายและการลงทนุใดๆ ดงักลา่ว  
(4)  เพิ่มหรอืรกัษาผลตอบแทน สว่นตา่งหรอืผลก าไรจากการลงทนุในกลุม่ทรพัยส์นิของกองทนุ  
(5)  ปอ้งกนัความเสีย่งจากการซือ้ขายเพื่อเก็งก าไรจากการเพิ่มขึน้หรอืลดลงของราคา (directional trade)  
(6)  ปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดจากอตัราแลกเปลีย่นบนตราสารทางการเงินใดๆ ของกองทนุ  
(7)  ปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดจากราคาที่เพิ่มสงูขึน้ของตราสารทางการเงินท่ีกองทนุคาดหมายวา่จะเขา้ซือ้ในอนาคต  
(8)  การด าเนินการเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร กองทนุไม่มีความจ าเป็นตอ้งปอ้งกนัความเสีย่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะส าหรบัธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือกลุม่ทรพัยส์ินของกองทนุโดยทั่วไป ถึงแมว้่ากองทนุ  
อาจเขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงเพื่อที่จะลดความเสี่ยง ธุรกรรมนัน้อาจส่งผลใหผ้ลด าเนินงานโดยรวมของกองทนุ 
ตกต ่าลงกว่าในกรณีที่กองทนุไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงนัน้ เนื่องจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่กองทนุเขา้ท า
เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งมีการเคลือ่นไหวของราคาแตกตา่งไปจากผลตอบแทนที่กองทนุตัง้ใจจะคุม้ครองความเสีย่ง 
 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจดัการอาจลดความเสีย่งดา้นนีล้งจากการท่ีผูจ้ดัการกองทนุค านวณสดัสว่นในการปอ้งกนัความเสี่ยง
ที่เหมาะสมส าหรบักองทุน แต่ทัง้นี ้แมม้ีการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจไม่สามารถ
ปอ้งกนัความเสีย่งไดท้ัง้หมด และอาจท าใหก้องทนุเสยีโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีขึน้ หากตลาดฯไมเ่คลือ่นไหวไปใน
ทิศทางที่คาดการณไ์ว ้
 
 
 



14. ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 
ผูล้งทนุพึงตระหนกัว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดท้กุเมื่อ บริษัทจดัการมีความ
ประสงคท์ี่จะใหก้ารด าเนินการทัง้หมดเทา่ที่จะเป็นไปไดข้องกองทนุเป็นไปในลกัษณะที่จะไม่ท าใหถื้อไดว้า่กองทนุมีสถาน
ประกอบการอยูใ่นประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่กองทนุมีสทิธิไดร้บัอาจตอ้งถกูหกัภาษี ณ จ่ายและ
เสียภาษีก าไร (สว่นทนุหรืออื่นๆ) ที่ไดร้บัจากการขายทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุหรือจากการโอนเงินลงทุน ทัง้นี ้กฎหมาย
ภาษีในประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้องรับภาระ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด (ซึง่รวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษี
อื่นๆ หรอืคา่ใชจ้่ายที่มีลกัษณะในท านองเดียวกนั) ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุของกองทนุ 
 
กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได ้ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆ ในประเทศที่มีการลงทนุ เนื่องจากผูถื้อหน่วยลงทนุมี
ทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผูล้งทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน จึงมีความเป็นไปไดท้ี่โครงสรา้งการลงทุนแบบหนึ่งจะส่งผลให้             
ผูถื้อหนว่ยลงทนุบางรายไมส่ามารถ  

(1) ไดร้บัประโยชนจ์ากอนสุญัญาดา้นภาษีซึง่ในประเทศไทยท ากบัประเทศที่มีการลงทนุ หรอื  

(2) เรียกรอ้งเครดิตส าหรบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีหกั ณ ที่จ่ายดงักล่าว ดงันั้น ในการเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
ส าหรับกองทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนโดยรวม มิใช่วัตถุประสงคก์ารลงทุนของ             
ผูถื้อหนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ 
 
15. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคิดภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกาที่มีการบญัญัติและมี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 30 ส าหรับ               
การจ่ายดอกเบีย้และเงินปันผลที่มีแหลง่ที่มาจากประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ใหแ้ก่
สถาบนัการเงินต่างประเทศ และเงินรายรบัทัง้หมด (gross proceeds) ที่สถาบนัการเงินต่างประเทศไดร้บัจากการขาย
ทรพัยส์นิท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสหรฐัอเมรกิาบางประเภทซึง่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีที่สถาบนัการเงิน
ต่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงกองทุน) ไม่ไดเ้ขา้ท าและปฏิบัติตาม ความตกลงกับกรมสรรพากรของสหรฐัอเมริกา     
(U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เวน้แต่สถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ไดร้บัการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏิบตัิ
ตามกฎหมายดงักลา่วแลว้ 
 
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว กองทุนอาจเข้าท าความตกลงกับ IRS (“ความตกลงกับ IRS”) กองทุนคาดว่า            
ความตกลงกับ IRS จะก าหนดใหก้องทุนตกลงที่จะ (1) ขอรบัขอ้มูลเพื่อระบุตัวบุคคลบางอย่างเก่ียวกับผูถื้อหน่วยลงทุน  
เพื่อพิจารณาว่าผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น U.S. Person หรือนิติบคุคลต่างชาติซึ่งถือหุน้โดย U.S. Personหรือไม่ และเพื่อใหข้อ้มูล
ระบตุวับคุคลเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการหกัภาษี ณ ที่จ่ายและขอ้ก าหนด
อื่นๆ เพื่อที่จะปฏิบตัิตามภาระผูกผนัในการรายงานขอ้มูลตามความตกลงกับ IRS ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ปฏิบตัิ
ตามค ารอ้งขอเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามที่ก าหนดไวใ้นความตกลงกบั IRS จากกองทนุ หรอืบรษัิทจดัการ บรษัิทจดัการอาจ
จ าเป็นตอ้งหักภาษี ณ ที่จ่ายสูงถึงรอ้ยละ 30 จากการช าระเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินปันผลและจ านวนเงินไถ่ถอน) ซึ่งมีขึน้ตัง้แต่        
วนัที่     1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุที่ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลู หรอืผูถื้อหน่วย



ลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่มิไดม้ีความตกลงกบั IRS ที่มีผลบงัคบั (กลา่วคือ ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่ไม่เขา้
รว่มในการท าความตกลงกับ IRS) เวน้แต่ สถาบนัการเงินนัน้ไดร้บัการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายแลว้ทัง้กองทุน 
บริษัทจดัการจะไม่ช าระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส าหรบัจ านวนเงินใดๆที่ถกูหกัตามกฏหมาย FATCA 
นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปไดท้ี่บริษัทจดัการอาจตอ้งจดัใหม้ีการจ าหน่ายหรือโอนหน่วยลงทนุซึ่งถือโดยผูถื้อหน่วยลงทนุท่ี
ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตามที่บริษัทจดัการรอ้งขอตามเง่ือนไขในความตกลงกบั IRS ของ
กองทุน และจ านวนเงินสุทธิที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหรือโอนนัน้อาจจะนอ้ยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายหรือโอนโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี  ภาระผูกพันที่มีแหล่งที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงค้างอยู่                          
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 และภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ที่มาจากภายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่ยงัคงคา้งอยูใ่นวนัที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หรือวันที่ตรงกับหกเดือนหลังจากการประกาศใช้ข้อบังคับ US Treasury regulations ว่าด้วย          
การหกั ณ ท่ีจ่าย ส าหรบักลุม่เงินประเภท “foreign passthru payments” (แลว้แต่ว่าวนัใดเกิดขึน้ภายหลงั) โดยภาระผูกพนั
ดังกล่าวไม่ไดม้ีการแก้ไขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลงัจากวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ภาระผูกพันเหล่านีเ้รียกว่า 
“Grandfathered Obligations”) จะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตามภาระ
ผกูพนัซึง่ถือวา่เป็นภาระผกูพนัประเภททนุ และภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึง่ไมม่ีก าหนดระยะเวลาแนน่อน (เช่น เงินฝากออม
ทรพัยแ์ละเผ่ือเรยีก) ไมม่ีสทิธิไดร้บัการยกเวน้ (grandfathering) จากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 
นอกจากนี ้ถ้ากองทุนตัดสินใจที่จะไม่เขา้ท าความตกลงกับ IRS กองทุนอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 30 
ส าหรบัเงินบางประเภทท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทนุ 
 
ที่ผา่นมา ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้ท าความตกลงระหวา่งรฐับาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง IGA”) 
หลายฉบบัที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย FATCA ซึ่งถา้ประเทศไทยเขา้ท าความตกลง IGA กับสหรฐัอเมริกา กองทุนอาจไม่
จ าเป็นตอ้งเขา้ท าความตกลงกบั IRS แต่อาจจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่ประเทศไทยตราขึน้เพื่ออนวุตัรใหเ้ป็นไปตาม
ความตกลง IGA นัน้ 
 
บรษัิทจดัการไมส่ามารถรบัรองไดว้า่การช าระเงินใหแ้ก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิของกองทนุ ซึง่รวมถึงทรพัยส์ินที่
ลงทุน จะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ถา้การช าระเงินใหแ้ก่กองทุนในส่วนที่เก่ียวกบั
ทรพัยส์ินของกองทนุตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที่จ่าย ก็อาจสง่ผลใหม้ีการไถ่ถอนทรพัยส์ินที่ลงทนุก่อนก าหนด
ตามวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของทรพัยส์ินที่ลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแมว้า่ ผูล้งทุนในกองทนุจะไดป้ฏิบตัิตาม
การรอ้งขอขอ้มลูระบตุวับคุคลและยินยอมใหบ้รษัิทจดัการด าเนินการน าสง่ขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ IRS แตก่ารช าระเงินใหแ้ก่
กองทนุก็ยงัอาจถกูหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ได ้หากตวักลางที่ถือทรพัยส์ินอยูแ่ทนกองทนุตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย 
เนื่องจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุควรปรกึษาหารือกบัที่ปรกึษาทางดา้นภาษีของตน
เก่ียวกบัภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ที่อาจเกิดขึน้กบักองทนุ ก่อนที่จะตดัสนิใจลงทนุ 
 
16. ความเสี่ยงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับทรัพยส์ินที่ลงทุน (Withholding Tax) 
บรษัิทจดัการไมส่ามารถรบัรองไดว้า่จะไมม่ีการเรยีกเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินท่ีพงึช าระใหแ้ก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบั
ทรพัยส์นิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การช าระเงินใหแ้ก่ตวักลางหรอืกองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิที่ลงทนุอาจถกูหกั ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสงูถึงรอ้ยละ 30 หากกองทุนหรือตวักลางไม่ปฏิบตัิตามการรอ้งขอขอ้มูลระบุตวับุคคล 



เพื่อใหคู้่สญัญาของกองทุนหรือตวักลางสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ได ้ซึ่งรวมถึงความตกลงกับ IRS ตามที่
กลา่วไวข้า้งตน้ 
นอกจากนี ้แมว้่าในเวลาที่กองทนุเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินใดๆ จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทนุเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่ลงทนุ
ดงักล่าว จะไม่ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีที่เก่ียวขอ้งอาจเปลี่ยนแปลงไป ท าใหจ้ านวนเงินที่ช  าระ
ตามทรพัยส์ินที่กองทุนลงทุนดงักล่าวตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่สงูขึ ้นอนัเนื่องจาก     
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคบั
ดังกล่าว ซึ่งลูกหนีท้ี่เก่ียวข้องไม่ผูกพันที่จะตอ้งชดเชยใหก้ับกองทุน ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรบั
ประโยชนจ์าก (ก) อนสุญัญาภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศที่ท  าการช าระเงิน หรอื (ข) กฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยูใ่น
ปัจจบุนัในประเทศของลกุหนีท้ี่เก่ียวขอ้งของกองทนุ ในกรณีที่กองทนุไดร้บัช าระดอกเบีย้จากจ านวนเงินสทุธิภายหลงัจาก
ที่หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ เงินปันผลหรือผลตอบแทนที่พึงช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุก็จะถกูก าหนดโดบอา้งอิงจากจ านวน
เงินรบัสทุธิดงักล่าว ซึ่งภาษีดงักล่าวจะลดจ านวนเงินที่สามารถน าไปช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วย
ลงทนุจะไมม่ีสทิธิไดร้บัจ านวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภาษีหกั ณ ที่จ่ายนัน้ 
 
 

ความเสี่ยงอืน่ๆ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบนัการเงินประเภทท่ีมีอนัดบันา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
(Non-Investment Grade) หรอืไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผูอ้อกตราสารหนีท้ี่กองทุนจะ
เขา้ลงทนุอาจไมไ่ดใ้หค้  ารบัรองทางการเงินใดๆ รวมถึงค ารบัรองที่จะไมก่่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของกองทนุในตราสารหนี ้
ดงักล่าวอยู่ภายใตบ้งัคบัของการไถ่ถอนหรือช าระคืนก่อนก าหนด ซึ่งอาจส่งผลใหผู้อ้อกตราสารหนีช้  าระคืนเงินตน้ตาม  
ตราสารหนีท้ี่กองทุนถืออยู่ก่อนเวลาที่คาดหมายไว ้หรือส่งผลใหส้ถาบันผู้รบัฝากเงินช าระคืนเงินฝากให้แก่กองทุน        
ก่อนก าหนด ดงันัน้บรษัิทจดัการจึงไมส่ามารถรบัรองวา่จะบรรลเุปา้หมายอตัราผลตอบแทนที่ประมาณการของกองทนุ 
 
2. ความเสี่ยงด้านความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 
ผูล้งทนุเขา้ใจและทราบถึงโอกาสที่บริษัทจดัการและบรษัิทในเครืออาจเผชิญความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
กองทุน ในกรณีที่มีปัยหาที่เก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตเพื่อ
ผลประโยชนส์ูงสุดของกองทุน ทัง้นี ้หากมีกรณีที่บริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตแลว้เห็นว่าถือเป็นความขดัแยง้       
ทางผลประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง บริษัทจัดการอาจด าเนินการตามที่เห็นว่าจ าเป็นหรือเหมาะสมเพื่อแก้ไขความขดัแยง้
ดงักลา่ว โดยเป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง (และเมื่อไดด้  าเนินการดงักลา่ว บรษัิทจดัการ
จะไม่มีความรบัผิดใดๆ ที่เกิดขึน้จากความขัดแยง้เหล่านัน้) การด าเนินการเหล่านีอ้าจรวมถึงการจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุซึ่งก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนท์ี่เป็นอิสระ โดยใน
การนี ้   บริษัทจดัการจะถือว่าผูล้งทนุแต่ละรายไดท้ราบถึงการมีอยู่ของความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงหรือที่อาจ
เกิดขึน้ไดด้งักลา่วแลว้ และหากบรษัิทจดัการไดด้  าเนินการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามกรอบแห่งกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วนฉบบันีแ้ลว้ ผูล้งทนุจะสละสทิธิเรยีกรอ้งส าหรบัความรบัผิดใดๆ 
ที่เกิดขึน้จากการมีอยูข่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ดงักลา่ว 
 
 



3. ความเสี่ยงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward Looking Statements) 
หนงัสือชีช้วนฉบบันีม้ีขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้ผูล้งทุน
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเก่ียวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชีช้วนฉบับนี ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขอ้ความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต 
1. ขอ้ความเก่ียวกบักลยทุธโ์ดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เปา้หมายของการลงทนุ 
2. ข้อความประมาณการตัวเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทุนที่กองทุนอาจไดม้า หรือขนาดของ

ทรพัยส์นิ ที่กองทนุอาจไดม้าในการลงทนุดงักลา่ว 
3. ขอ้ความเก่ียวกบัประมาณการหรอืการคาดการณผ์ลตอบแทน หรอืผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 
4. ขอ้ความเก่ียวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทนุเพื่อด าเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดั

เพียงการใชท้รพัยส์นิของกองทนุ และขนาดและลกัษณะของคา่ใชจ้่ายที่บรษัิทจดัการคาดวา่จะเกิดขึน้ บคุลากรและ
บรกิารอื่นที่กองทนุอาจใชบ้รกิาร 

5. ขอ้ความใดๆ ที่ใชค้  าวา่ “คาดการณ”์ “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรอืถอ้ยค าในท านองเดียวกนั 
6. ขอ้ความใดๆ ที่มิใช่ขอ้เท็จจรงิยอ้นหลงั 

ขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคตสะทอ้นถึงความเห็นในปัจจุบนัของบริษัทจดัการเก่ียวกบัเหตกุารณใ์น
อนาคต และอยู่ภายใตค้วามเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมตุิฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงปัจจยัความเสี่ยงดงัที่
ระบขุา้งตน้ ถึงแมว้า่บริษัทจดัการมีความเช่ือวา่คาดหมายที่แสดงอยูใ่นขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต
มีความสมเหตสุมผล แตบ่ริษัทจดัการไมส่ามารถรบัรองวา่ความคาดหมายเหลา่นัน้จะถกูตอ้ง 
 


