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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

  

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด ์

Asset Plus China Bond Fund (ASP- CHINABOND) 

(ชนิดรับซือคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R) 

กองทนุรวมตราสารหนี 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

กองทุนรวมทเีน้นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 

แอสเซท พลัส จาํกัด 

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 

ได้รับการรับรอง CAC 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอนืๆ 
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กองทนุจะลงทนุในหรือมีไวซ้งึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนีต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอี

ทีเอฟ (ETF) เป็นตน้ ทีมีโยบายลงทุนในตราสารหนีและ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนีและ/หรือหลกัทรพัยท์ีเกียวขอ้งกับตราสารหนี

ในสกลุเงินหยวน (CNY) สกลุเงนิหยวน (CNH) สกลุเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และ/หรือสกลุเงินอืนใด ซงึออกโดยภาครฐั และ/หรือ

องคก์รของรฐั และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัททีมีถินฐานและ/หรือการดาํเนินธุรกิจและ/หรือทีมีรายไดห้ลกัและ/หรือมีกาํไรจาก

การดาํเนินธุรกิจในสาธารณรฐัประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมถึงอาจมีผูอ้อกตราสารในกลุ่มอนื

นอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้ไดโ้ดยตราสารดงักล่าวขา้งตน้เสนอขายในสกลุเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกลุเงินหยวน (CNH)  

ทงันี จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีนโยบายลักษณะดังกล่าวขา้งตน้โดยเฉลียในรอบปีบัญชี 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ทงัน ีกองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างนอ้ย 

2 กองทนุ โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึงโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ซงึสดัส่วน

การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศขึนอยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

สาํหรบัในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการมีนโยบายทีจะทาํการป้องกันความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ตามความเหมาะสมสาํหรบัสภาวะการณใ์นแต่ละขณะ ซึงขึนอยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุน โดยผูจ้ัดการกองทุนจะพิจารณาจาก

ปัจจยัทีเกียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นตน้ เพือคาดการณท์ิศทางอตัราแลกเปลียน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

หรือลงทุนในตราสารหนีและ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนีและ/หรือหลักทรพัยท์ีเกียวขอ้งกับตราสารหนีโดยตรงในต่างประเทศได ้

หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทาํให้ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) 

เพิมขึน ทงันี ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพือประโยชนส์ูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริษัทจัดการจะ

ดาํเนินการแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการดาํเนินการเปลียนแปลง โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

 

หน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศ ทีมีการลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

(1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc  

- มีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนีสกุลเงินหยวน (CNY) ทีมีผูอ้อกเป็นรฐับาลกลางหรือรฐับาลทอ้งถิน หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบั

รฐับาล ธนาคาร และสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอืนๆ เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีผูอ้อกตราสารในกลุ่มอืนนอกเหนือจากที

กล่าวขา้งตน้ได ้

- การลงทนุตราสารหนีจะดาํเนินการในตลาด Onshore China Interbank Bond Market (CIBM) และอาจรวมถึงการซือขายหลกัทรพัย์

ประเภทตราสารหนีนอกตลาดทีมีเอกสารแสดงสิทธิ และสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีเกียวขอ้งกบัตราสารหนทีีไดร้บัอนญุาต 

- กองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนระหว่างสกลุเงินหยวน (CNY) และสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

คุณสามารถศึกษาขอ้มลูกองทนุไดจ้าก : https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-

prices/funds/product-details/lu2376072950.html 

 

 

 

 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 
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(2) UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc  

กองทนุมุ่งเนน้ทีจะสรา้งผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาและรายไดจ้ากการลงทุนในตราสารหนีประเภท high-yield debt securities 

โดยผูอ้อกตราสารทีมีรายไดห้ลกัและ/หรือมีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ (เช่น สาธารณรฐัประชาชนจีน เขตบริหาร

พิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) ซึงการลงทนุจะกระจกุตวัในโซนทีมีเศรษฐกิจกาํลงัโตอย่างมีนยัสาํคญั 

ผูจ้ดัการกองทนุสามารถลงทุนในตราสารหนีทีออกในสาธารณรฐัประชาชนจีนทีอยู่ในตลาด China Interbank Bond ไดส้งูสดุ 20% 

ของพอรต์การลงทนุในตราสารหนี 

กองทุนมทีีมผูจั้ดการกองลงทุนทีลงทุนในตราสารหนีโซนเอเชียและมีสถานทีทาํงานตงัอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึงอยู่ภายใตก้ารดูแล

ของประเทศสิงคโ์ปร ์โดยทีมจะทาํงานรว่มกบั UBS Global fixed income team ทีสามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทีมีของกลุ่ม

บริษัทไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั  

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุไดจ้าก : https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-prices/product-

details/lu2344565713.html 

 

(3) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 

กองทุนจะลงทุนโดยไม่มีการอา้งอิงกับดชันีชีวดั (Benchmark) ใดๆ และจะลงทุนในพันธบตัรจีนระยะสนัเป็นหลกั ซงึอย่างนอ้ย 2 ใน 3 

ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทีลงทนุจะเป็นตราสารหนีทีออกโดยรฐับาลจีน องคก์รสาธารณะ หน่วยงานและบริษัททีอยู่นอกประเทศจีน

ในสกลุเงินหยวน (CNY) สกลุเงินหยวน (CNH) หรือสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

กองทนุจะลงทุนในตราสารหนีสกุลเงินหยวน (CNY) (ผ่านโควตา RQFII) อยู่ระหว่าง 30% - 70% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และส่วนทีเหลือ

จะลงทุนในตราสารหนีสกุลเงินหยวน (CNH) และสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (USD) โดยหลกัทรพัยท์ีลงทุนจะอยู่ในระดบั Investment Grade 

Securities และได้ร ับการจัดอันดับอย่างน้อย BBB- โดย Standard & Poor's หรือเทียบเท่าจาก Moody's, Chengxin, Dagong 

และ Lianhe หรือหากเป็นตราสารหนีทีเป็น Unrated จะขึนอยู่กบัดลุยพินิจผูจ้ดัการกองทนุ  

สาํหรบัพันธบตัรในสกุลเงินหยวน (CNH) จะพิจารณาจากอันดบัความน่าเชือถือสงูสุดทีออกโดย Standard and Poor's และ Moody's 

สาํหรบัพนัธบตัรในสกลุเงินหยวน (CNY) จะพิจารณาอนัดบัความน่าเชือถือตาํสดุทีออกโดย Chengxin, Dagong และ Lianhe 

การเลือกลงทุนในตราสารหนีไม่ไดอ้า้งอิงเฉพาะการจัดอนัดบัความน่าเชือถือทีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านนั แต่ยงัรวมถึงการวิเคราะห์

ภายในถึงความเสียงดา้นเครดิตและความเสียงของตลาดตราสารหนีดว้ย ซงึการตดัสินใจเลือกซือหรือขายสินทรพัยใ์นกองทุนขึนอยู่

กบัการวิเคราะหแ์ละตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุไดจ้าก : https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-

bonds-i-usd-acc-55054#/  

หมายเหตุ กองทุนไดม้ีการเปลียนชือจากเดิม AXA WF China Short Duration Bonds I USD เป็น AXA WF China Sustainable 

Short Duration Bonds I Capitalisation USD เมอืวนัที 18 กมุภาพนัธ ์2565 

 

กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีวดั (active management) 

  



 

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั ไชน่า บอนด ์(ชนิดรบัซือคืนอตัโนมตัิ : ASP-CHINABOND-R) 4 

 

 

- ผูล้งทุนทีตอ้งการแสวงหาโอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารหนีต่างประเทศทีกองทุนไทยไปลงทุน และสามารถยอมรบัความผนัผวน 

ทีอาจปรบัตวัสงูขึนหรือลดลงจนตาํกว่ามลูค่าทลีงทุนและทาํใหข้าดทนุได ้และสามารถลงทนุทนุในระยะกลางถึงระยะยาว 

- ผูล้งทนุทีคาดหวงัผลตอบแทนทีสงูกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอาจตาํกว่าหุน้ได ้ 

- ผูล้งทนุทีตอ้งการสภาพคล่องในการซือขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซือขาย โดยจะไดร้บัเงินคืนภายในวนัที T+4 วนัทาํการ 

นบัถดัจากวนัทาํรายการขายคืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศทีมี

ลกัษณะในทาํนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผูป้ระกอบธุรกิจทีเกียวขอ้งในต่างประเทศซงึจะส่งผลกระทบต่อการ

ชาํระราคา โดยจะประกาศวันหยุดดงักล่าวใหท้ราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน

หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมลูค่าและชนิดรบัซือคืนอตัโนมติั ทงันี เพือประโยชนส์ูงสดุ

ของผูล้งทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของหน่วยลงทนุทงั 2 ชนิดก่อนการลงทนุ 

 

 

กองทุนนี ไมเ่หมาะ กับใคร 

- ผูล้งทนุทีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินทีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

- ผูล้งทุนทีตอ้งการลงทุนในตราสารหนีทีมีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสียงจากความผันผวนของราคาตาํ เนืองจาก

กองทุนรวมนีไม่ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

 

 

 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสียงกองทนุรวมน ี

 อ่านหนงัสือชีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อย่าลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสียงของกองทนุรวมนีดีพอ 

 

  

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร? 
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- กองทุนรวมนีไม่ไดถู้กจาํกัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสียงตาํเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

ดงันนั จึงมีความเสียงสูงกว่ากองทนุรวมตลาดเงิน 

- กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตาํจึงอาจไม่สามารถซือขายตราสารหนีไดใ้นเวลาทีตอ้งการหรือใน

ราคาทเีหมาะสม 

- กองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนไปลงทุน มีการลงทุนในตราสารทีมีอันดับความน่าเชือถือตาํกว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ 

(non-investment grade) หรือทีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชือถือ (unrated) ผูล้งทุนอาจมีความเสียงสูงขึนจากการไม่ไดร้บั

ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย ดงันนั จงึเหมาะกบัผูล้งทนุทีมีฐานะการเงินทีสามารถรบัความเสียงจากผลขาดทุนได ้

- กองทุนต่างประเทศมีการจาํกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Redemption gate) ในกรณีทมีีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 

10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนต่างประเทศนัน สาํหรบัคาํสงัไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนทีเกินจะถกูทาํรายการในวนัทาํการ

ถดัไปตามลาํดบั ดงันนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิจาํกัดการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption gate) ของผูถื้อหน่วยลงทุนทีส่ง

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก ณ วนัทีเกิดเหตุการณด์งักล่าว รวมถึงอาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคืน

หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออกภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวบ้างส่วนหรือทงัหมด 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) 

กองทนุจึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมอืน จงึเหมาะสมกับผูล้งทุนทีตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสียงไดส้งูกว่า

ผูล้งทุนทัวไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมือมีความเข้าใจในความเสียงของสัญญาซือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร

พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 

- กองทุนนีเป็นกองทุนทีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลียนแปลงของราคา

หลกัทรพัยท์หีน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึงเป็นปัจจยัหลกัทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของ

ผูล้งทนุ 

- กองทนุรวมอาจ/จะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทงัหมด ดงันนั หากผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือ

หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้เีว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.assetfund.co.th 

 

  

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสียงของกองทนุรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ปัจจัยความเสียงทสีาํคัญ 

 

ความเสียงจากการผิดนัดชาํระหนีของผู้ออกตราสาร (credit risk)  

อนัดบัความน่าเชือถือส่วนใหญ่ของกองทุน  

credit rating ตาม 

national credit rating 

 ตาํ         สงู 

credit rating ตาม 

international credit rating 

ตาํ สงู 

หมายเหต ุ: แรเงากรณีทีมีการลงทนุในอนัดบัความน่าเชือถือ (credit rating) นนั เกินกว่า 20% ของ NAV  

ความเสียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)  

อายเุฉลียของทรพัยส์ินทีลงทนุ 

ตาํ สงู 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน (SD) 

ตาํ สงู 

 

โอกาสขาดทนุเงนิตน้ 

1 8 

7 2 
3 

4 5 
6 

เสียงปานกลาง 

ค่อนข้างสูง เสียงปานกลาง 

ค่อนข้างตาํ 

เสียงตาํ เสียงสูงมาก 

เสียงสูง 

สูง ตาํ 

ตาํกว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ตาํกว่า BBB unrated 

Gov.bond / AAA AA,A BBB ตาํกว่า BBB unrated 
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ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

ความเสียงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทุน 

ในผูอ้อกตราสารรวม 

ตาํ                    สงู 

ความเสียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง (high sector concentration risk) 

การกระจกุตวัลงทุน 

ในหมวดอตุสาหกรรม 

ตาํ                    สงู 

หมายเหต ุ: กองทนุนีมกีารลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมตราสารหนีภาครฐัต่างประเทศ และ Real Estate 

ความเสียงจากการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึง (high country concentration risk) 

การกระจกุตวั 

รายประเทศ 

ตาํ                    สงู 

หมายเหต ุ: กองทนุนีมกีารลงทนุกระจุกตวัในประเทศจีน 

 

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (exchange rate risk) 

การป้องกนัความเสยีง fx 

 

ตาํ                       สงู 

 

หมายเหตุ :  

ความเสียงจากการผิดนดัชาํระหนีของผูอ้อกตราสาร (credit risk) ความเสียงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

และความเสียงจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk) คาํนวณจากขอ้มูลกองทุนต่างประเทศทีคาดว่าจะไปลงทุน 

โดยใชข้อ้มลูจาก Bloomberg ณ สินเดือนธันวาคม 2564 และปรบันาํหนกัตามสดัส่วนทีคาดว่าจะลงทนุ 

  

≤10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ทงัหมด/เกือบทงัหมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 
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รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทีมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่า

ทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

(1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc 

 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ  สินเดือนธันวาคม 2564 

- สามารถดูขอ้มลูทีเป็นปัจจบุันไดท้ ี: https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-prices/funds/product-

details/lu2376072950.html 

(2) UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc  

 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ สินเดือนมกราคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัไดที้ : https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-

prices/product-details/lu2344565713.html 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีลงทุน 
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(3) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 

 

 

- Factsheet ณ วนัที 28 มกราคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัไดที้ : https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-bonds-

i-usd-acc-55054#/  
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้รับดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
การจัดการ         ผู้ดูแลผลประโยชน ์    นายทะเบียน          ค่าใช้จ่ายอืน             รวมค่าใช้จ่าย 

หมายเหต ุ: 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี  

- อตัราทีเรียกเก็บจริงของค่าใชจ่้ายอืนเป็นขอ้มลูตามรอบปีบญัชีล่าสดุของกองทุน ทงันี ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลักทรพัยแ์ละ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) กองทนุยงัไม่ครบรอบปีบญัช ี

- สามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายยอ้นหลงัของกองทุนในหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัไดที้ www.assetfund.co.th 

ทงันีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บจริงจากองทนุรวมทงัหมดจะไม่เกินอตัรารอ้ยละของรวมค่าใชจ่้ายสงูสดุ 

ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย) 

รายการ สูงสูดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  1.00 0.535 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมสบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้  1.00 0.535 

ค่าธรรมเนียมสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก  ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ 50.00 บาท ต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 50.00 บาท ต่อ 1 ฉบบั ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ ตามทีจ่ายจริง ตามทีจา่ยจริง 

หมายเหต ุ:  

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูส้ังซอืหรือผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน 

ไม่เท่ากันได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ

และ/หรือเว็บไซตข์องผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

-  ค่าธรรมเนียมทีเรียกจากผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกนั (ถา้มี) 

0.428 

0.028355 
0.321 

 สูงสุดไม่เกิน 1.07 

  สูงสุดไม่เกิน  0.08

 สูงสุดไม่เกิน 0.535

  สูงสุดไม่เกิน 1.215

 สูงสุดไม่เกิน 2.90
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ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม 
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่างประเทศ ทีมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc 

 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Key Investor Information ณ วนัที 11 กมุภาพนัธ ์2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดท้ี : https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-

prices/funds/product-details/lu2376072950.html 

 

(2) UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc  

 
2 as at 29.12.2021 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ สินเดือนมกราคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดท้ี : https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-

prices/product-details/lu2344565713.html 

 

(3) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 

 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Factsheet ณ วนัที 28 มกราคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัไดที้ : https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-bonds-

i-usd-acc-55054#/  
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*ผลการดาํเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชวีัด คอื 

(1) Markit iBoxx USD Asia ex-Japan China High Yield Total Return Index ในสดัส่วน 40% โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียน

เพอืคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

(2) China Aggregate Total Return Index ในสดัส่วน 60% โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 

ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

หมายเหตุ : กองทนุยงัไมม่ีผลการดาํเนินงานในอดีต 

 

2. ผลการดาํเนินงานย้อนหลังกองทุนรวมต่างประเทศ ทมีีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc  

 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ  สินเดือนธันวาคม 2564 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดท้ี : https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-

prices/funds/product-details/lu2376072950.html 

 

ผลการดาํเนินงานในอดตี 
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(2) UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc 

 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ สินเดือนมกราคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดท้ี : https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-prices/product-

details/lu2344565713.html 
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(3) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 

 

 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Factsheet ณ วนัที 28 มกราคม 2565 

- สามารถดูขอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัไดที้ : https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-bonds-

i-usd-acc-55054#/ 

 

3. ประเภทกองทุนรวมเพือใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging Market Bond Discretionary F/X 

Hedge or Unhedge 

*สามารถดขูอ้มลูปัจจุบนัไดที้ : http://www.aimc.or.th  
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นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จา่ย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

วันจดทะเบียน วนัที 11 มีนาคม 2565 

(ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะแจง้ใหผ่้านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ) 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

ซือและขายคืนหน่วยลงทุน วันทาํการซือ :  

IPO : ระหว่างวนัที 1 – 10 มีนาคม 2565 ตงัแต่เวลาเปิดทาํการ – 15.30 น. 

หลัง IPO : (เริมตงัแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทุนรวม หากตรงกับ

วนัหยดุกองทุนใหเ้ลือนเป็นวนัทาํการถดัไป) 

ทกุวันทาํการซือขาย : ตงัแต่เวลาเปิดทาํการ – 15.30 น. 

มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก  : 1,000.00 บาท  

มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป  : 1,000.00 บาท 

 

วันทาํการขาย :  

กรณีรบัซอืคืนหน่วยลงทนุแบบตามดลุยพินิจ 

ทกุวันทาํการซือขาย : ตงัแต่เวลาเปิดทาํการ – 15.30 น. 

มลูค่าขนัตาํของการขายคืน  : ไม่กาํหนด 

ยอดคงเหลือขนัตาํ : ไม่กาํหนด 

กรณีรบัซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดรบัซือคืนอตัโนมัติ

บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ไม่เกินปีละ 12 ครงั โดยถือว่าบริษัทจัดการได้ร ับความเห็นชอบจากผู ้ถือ

หน่วยลงทุนใหส้งัขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้ริษัทจัดการดาํเนินการ

รบัซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิแลว้ ทงันี การรบัซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ดงักล่าวจะทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : 4 วนัทาํการ นบัถดัจากวนัทาํรายการขายคืน

หน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนต่างประเทศทีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

และผูป้ระกอบธุรกิจทีเกียวขอ้งในต่างประเทศซึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระ

ราคา โดยจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวใหท้ราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการและ/หรือ

เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

สาํหรบับญัชีของธนาคาร KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, KKP, CIMB THAI, 

UOB และ ttb จะไดร้บัเป็นเงินโอนเขา้บญัชี ส่วนธนาคารอืนๆ นาํฝากเป็น

เช็คเคลียรร์งิ 

 

ข้อมลูอืนๆ 
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คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี : 

- website : www.assetfund.co.th  

- NAV Center ที www.thaimutualfund.com 

รายชอืผู้จัดการกองทุน นาย ไมตรี โสตางกรู  ตงัแต่จดทะเบียนกองทุน 

นาย สิทธิเดชน ์เอียวสกลุ  ตงัแต่จดทะเบียนกองทุน 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(PTR) 

- 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน บริษัท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกัด  

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทนุทีบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการ

กองทนุ แอสเซท พลสั จาํกัด แต่งตงัขึน 

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีชวน หรือ 

ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จาํกดั 

ทีอยู่ : เลขท ี175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร ์ชนั 17  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2672-1111 

Website : www.assetfund.co.th 

E-mail : customercare@assetfund.co.th 

ธุรกรรมทอีาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไดที้ http://www.assetfund.co.th 

การเปลียนแปลงมูลค่าขันตาํของการสังซือ

ครงัถัดไป 

ในการเปลียนแปลงมูลค่าขันตาํของการสังซือครงัถัดไป บริษัทจัดการจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ โดยบริษัทจัดการจะ

ประกาศการเปลียนแปลงและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่าง

ชัดเจนถึงวันทีมีการเปลียนแปลงมูลค่าขันตาํของการสังซือครังถัดไป 

คาํอธิบายเกียวกับการเปลียนแปลง และเหตุผลในการเปลียนแปลงขอ้มลู

ดงักล่าว ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการภายในระยะเวลาทีผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้

 

 การลงทนุในหน่วยลงทุน ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทงัไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการลงทุน

ซึงผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนมุติัจดัตงั และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณารา่งหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึง

ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทุนรวมหรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน ทงันี 

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที 21 กุมภาพนัธ ์2565 แลว้ดว้ยความ

ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวม และขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํ

ใหผู้อื้นสาํคญัผิด 
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ความเสยีงจากการผิดนัดชําระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารที

ลงทุน (credit rating) ซึงเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชาํระหนีโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทีผ่านมาและฐานะ

การเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี  

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัทีน่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสงูทีสดุ มีความเสียงตาํทีสดุ ทีจะไม่สามารถ

ชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสียงตาํมาก 

ทีจะไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสียงตาํ ทีจะไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสียงปานกลาง ทีจะไม่สามารถชาํระหนีไดต้าม

กาํหนด 

ระดบัตาํกว่าน่าลงทุน 
ตาํกว่า  

BBB 

ตาํกว่า  

BBB(tha) 

ตาํกว่า  

Baa 

ตาํกว่า  

BBB 
ความเสียงสงู ทีจะไม่สามารถชาํระหนีไดต้ามกาํหนด 

 

ความเสียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  

กองทุนรวมตราสารหนี เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซึงขึนกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 

ปัจจัยทางการเมืองทงัในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปลียนแปลงของ

อตัราดอกเบีย เช่น หากอตัราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน อตัราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนดว้ย 

ดงันันราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหนา้จะมีการซือขายในระดับราคาทีตาํลง โดยกองทุนรวมทมีีอายุเฉลียของทรพัยส์ินทีลงทุน 

(portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทมีี portfolio duration ตาํกว่า 

 

ความเสยีงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อ

มลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทุนดว้ยสกลุเงินดอลลาร ์ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทนุรวมจะ

ไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทนุในช่วงทีบาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงทีบาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทน

มากขึนกว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดังนัน การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็นเครืองมือสาํคัญในการบริหารความเสียงจาก

ดงักล่าว ซงึทาํไดด้งัต่อไปนี 

- ป้องกันความเสียงทังหมด/หรือเกือบทังหมด : ผูล้งทนุไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

- ป้องกันความเสียงบางส่วน โดยตอ้งระบสุดัส่วนการป้องกันความเสียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

- อาจป้องกันความเสียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียน เนืองจากการป้องกัน

ความเสียงขึนอยู่กับดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเสียงหรือไม ่

- ไม่ป้องกันความเสียงเลย : ผูล้งทุนมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายเพิมเติม 
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ความเสียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกิดเหตุการณท์ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทาง

การเงิน หรือความมนัคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาํเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ

ลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก

กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน 

กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน

ประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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Tracking Error คือ ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลียของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดชันีชีวัดซงึสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวดัของกองทุนรวมว่ามีการเบียงเบนออกไปจากดชันีชีวดัมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมี

ค่า TE ตาํ แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบียงเบนออกไปจากดชันีชีวดัในอตัราทีตาํ ดงันนั กองทนุรวมนจีึงมีประสิทธิภาพ

ในการเลียนแบบดชันีอา้งอิง ในขณะทีกองทุนรวมทมีีค่า TE สงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบียงเบนออกจากดชันีชีวดั

ในอตัราทสีงู ดงันนั โอกาสทีผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) คาํนวณจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือทรพัยส์ินกับ

ผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลียของกองทุน

รวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั เพือใหผู้ล้งทนุทราบถึงมลูค่าการซือขายทรพัยสิ์น และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ เชน่ 

กองทนุ Passive Management จะมี PTR ตาํ ในขณะทีกองทนุ Active Management จะมี PTR สงู ดงันนั ทรพัยส์ินทีนาํมาคาํนวณ

รวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยส์ินประเภททโีดยลกัษณะแลว้จะมกีารซอืขายเปลียนมือเพอืการลงทนุ เช่น ตราสารทนุ ตราสารหน ีเป็นตน้ 
 

ข้อมูลกองทนุรวมต่างประเทศทีมีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม 

(1) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc 

 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ สินเดือนธันวาคม 2564 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัไดที้ : https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/institutional-investors/funds-

prices/funds/product-details/lu2376072950.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอืนๆ 
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(2) UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc  

 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Fact Sheet ณ สินเดือนมกราคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดท้ี : https://www.ubs.com/ch/en/asset-management/private-investors/funds-prices/product-

details/lu2344565713.html 

 

(3) AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds I Capitalisation USD 

 

- แหล่งทีมาของขอ้มลู : Factsheet ณ วนัที 28 มกราคม 2565 

- สามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัไดที้ : https://www.axa-im.lu/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-china-short-duration-bonds-
i-usd-acc-55054#/ 


