หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565

กองทุน เปิด เอเชียน เดบท์ รีจนิ อล บอนด์ ปัน ผล (ADR-D)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับควำมเสี่ยง

 กองทุนรวมตรำสำรหนี้
 Feeder Fund

ต่ำ

3 4 5 6 7 8 สูง
เสี่ยงปำนกลำงค่อนข้ำงต่ำ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล และตรำสำรหนี้เอกชน โดยมีตรำสำร
non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

 กลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

1

2

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก United Asian Local Currency Bond Fund
 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหำรจัดกำรโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)
 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลักโดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุนเชิงรุก
(active management)

ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
15%
10%
5%

10.47%

8.18%
7.36%
0.69%

9.49%
6.22%
3.86%

2.95%
0.66%

4.14%

0%

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
อำยุกองทุน

09 ก.พ. 2555
ไม่มีกำรแบ่ง Class
จ่ำย
ไม่กำหนด

ผู้จัดกำรกองทุนรวม

วันเริ่มบริหำรกองทุน

นำย ธนพัฒน์ สุริโยดร
นำย กำย ศิริพรรณพร

15 มิ.ย. 65
15 พ.ค. 65

ดัชนีชี้วัด

-5%
-10%
2560

-5.54%-1.54%
-6.53%
2561
กองทุน

2562

2563

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE Asian Government Bond ที่ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน

-5.91% -4.60%
2564

Peer Avg

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด

YTD
-18.25
-5.21
-20.85
5.43
5.39
3 ปี
-6.38
2.91
-7.74
6.93
6.33

3 เดือน
-7.43
-4.69
-6.21
3.54
3.18
5 ปี
-4.00
1.66
-3.90
6.24
5.56

6 เดือน
-9.92
0.13
-12.11
4.51
4.48
10 ปี
-1.82
1.82
-0.58
6.10
5.12

1 ปี
-18.14
-4.56
-21.54
5.91
6.04
ตั้งแต่จัดตั้ง
-1.24
1.92
6.18
5.03

คำเตือน
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่ งมือบริ
หำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องได้ใ
นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

ADR-D

กำรซื้อหน่วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทำกำรซื้อ: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 14:30 น.
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

วันทำกำรขำยคืน: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 13:30 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+4
วันทำกำรหลังจำกวันทำรำยกำรขำยคืน

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
อำยุเฉลี่ยของตรำสำรหนี้
Yield to Maturity

-24.69 %
93.99 %
- เท่ำ
-

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
กำรจัดกำร
2.1400
1.0700
รวมค่ำใช้จ่ำย
5.3500
1.4104
ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกบริษัทจัดกำรต่ำงประเทศ (Rebate fee)=0.8300 %ของ NAV
หมำยเหตุ :
บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรจัดกำร

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
ค่ำธรรมเนียม
กำรขำย
กำรรับซื้อคืน
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
กำรโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
1.50
1.00
ไม่มี
ไม่มี
1.50
1.00
ไม่มี
ไม่มี
50 บำท/ 2,000 หน่วย
50 บำท/ 2,000 หน่วย
หรือเศษของ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย

หมำยเหตุ :
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้ำ บลจ.จะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
breakdown
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่ำงประเทศ
2. อื่น ๆ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
% NAV
98.99
1.01

holding
1. หน่วยลงทุน : United Asian Local Currency Bond Fund Class USD Dist (SG9999010375)

% NAV
98.99

ADR-D
กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศและกองต่ำงประเทศ)
ชื่อกอง : United Asian Local Currency Bond Fund - Class Usd Dist (sg9999010375)

ISIN code : SG9999010375
Bloomberg code : UALCBUD SP

ค ำอธิบำย
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็น ต์ผลขำดทุน สูงสุดของกองทุน รวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maxim um
Drawdown เป็น ข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุน จำกกำรลงทุน ในกองทุน รวม
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้น ตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุน สูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟนื้ กลับมำที่เงิน ทุน เริม่ ต้ น ใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด
อัต ร ำส่ว นหมุนเวียนกำรลงทุน : ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ใ นพอร์ตกองทุน ในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยคำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุน รวมในรอบระยะเวลำ 1
ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุน รวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุน และทำให้มีต้น ทุน กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่สูง
จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนิน งำนของกองทุน รวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุน รวมเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุ น รวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate)
เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุน รวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้ร ับเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงที่กองทุน รวมรับมำ โดยกองทุน รวมทีม่ ีค่ำ Sharpe Ratio
สูงกว่ำจะเป็น กองทุน ที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน ทีด่ ีกว่ำ เนื่องจำกได้ร ับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ร ะดับควำมเสี่ยงเดียวกัน
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกิน ของกองทุน รวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุน สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็น ผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุน ในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุน ในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม
B eta : ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1
แสดงว่ำหลักทรัพย์ใ นพอร์ตกำรลงทุน มีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ
หลักทรัพย์ใ นพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผัน ผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน รวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุน รวมว่ำมี กำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัด มำกน้อยเพียงใด เช่น
หำกกองทุน รวมมีค่ำ TE ต่ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุน มีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่ต่ำ ดังนั้น กองทุน รวมนี้จึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีอ้ำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่สูง ดังนั้น โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็น ต้น
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รบั ในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงิน ต้น ที่จะได้ร ับคืนน ำมำคิดลดเป็น มูลค่ำปัจจุบัน
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมตรำสำรหนี้ คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ ต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี
จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุน รวมตรำสำรหนีท้ ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบกำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใ กล้เคียงกัน ได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโ อบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็น เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000
www.uobam.co.th

