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Information Ratio**
Standard Devitation

 ผลการด าเนินงานรายปี (%)***
 ข้อมูลท่ัวไป TMBASIAB
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

วันท่ีจดทะเบียน 28 พ.ย. 2559 เกณฑ์มาตรฐาน 2(2)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท ***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) บาท **** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล  เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 28 พ.ย. 2559
นโยบายการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 4 วันท าการซ้ือขายถัดจากวันท าการซ้ือขาย (T+4)
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต่ า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต่ า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

1. ความเส่ียงอันสืบเน่ืองจากการลงทุนกองทุน BGF Asian Tiger Bond
2. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะท าการป้องกัน
    ความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
3. ความเส่ียงเร่ืองความสามารถในการช าระหน้ี (Credit Risk) เน่ืองจากกองทุน BGF Asian
    Tiger Bonds มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีของประเทศต่างๆ ในเอเชียท่ีมี Credit Rating
    ท่ีสูงกว่าและต่ ากว่า Investment Grade (Sub-Investment Grade) จึงมีความเส่ียงใน
    เร่ือง Credit ท่ีสูง อย่างไรก็ตาม มีการกระจายการลงทุนไปยังหลายหลักทรัพย์และประเภท
    ตราสารมีการกระจุกตัวค่อนข้างต่ า จึงท าให้ลดความเส่ียงได้ระดับหน่ึง
4.ความเส่ียงของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ในบางช่วงเวลา กองทุน BGF Asian
   Tiger Bonds อาจมี Duration ท่ียาว และกองทุนท่ีมี Duration ท่ียาวจะมีความเส่ียงในช่วง 1 กองทุน BGF Asian Tiger Bond (BGATBDU)
   เวลาท่ีอัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน 2 สินทรัพย์และหน้ีสินอ่ืน
ท้ังน้ี ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเส่ียงดังกล่าวเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวนในส่วนของ รวมท้ังส้ิน
"ความเส่ียงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond"
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) รายละเอียดกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 1.00%) ช่ือกองทุนหลัก BGF Asian Tiger Bond Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี- D2 USD
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) นโยบายการลงทุน เพ่ือสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 70 ในตราสารหน้ีท่ีเปล่ียนมือได้ท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดทะเบียน

หรือมีการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries 
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) (ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ฟิลิปินส์ ไทย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี มาเก๊า อินเดีย และปากีสถาน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี บริษัทจัดการ BlackRock (Luxembourg) S.A.
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% ต่อปี
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี Bloomberg Code BGATBDU:LX

(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 1.0873% ต่อปี)

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

96.2
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100.0

(ปัจจุบัน 0.9095% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
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 ความเส่ียงท่ีส าคัญ

รายละเอียดหลักทรัพย์ท่ีลงทุน

-8.30 -2.46 6.30 11.29 -0.86
-5.88 8.32 6.30 2.66 -0.95

2565**** 2564 2563 2562 2561
-9.95 -7.30 5.37 8.80 -4.77

5.23 5.18 4.49 5.29 4.37 4.25
-2.15 -1.68 -2.49 -0.91 -0.50 -0.37
-3.77 -5.58 -0.91 2.54 1.28 1.22
-6.24 -8.39 -9.59 0.18 1.50 1.95
-7.03 -10.75 -15.14 -3.09 -1.45 -0.77

วันท่ี 29 เมษายน 2565
ผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง

จุดเดน่ ลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเอเชียชั้นน า (Asian Tiger Countries) 
ที่มีพื้นฐานดีและศักยภาพเติบโตสูง 
เหมาะส าหรบั ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทนุไปยังตรา
สารหนี้เอเชีย โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสีย่งของการ
ลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้

นโยบายการลงทนุ กองทุนจะเน้นลงทนุในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหน่วยลงทุน
ชนิด Class D2 USD ในอัตราส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธขิองกองทุน ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบร์ิก 
(Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

(1) ดัชนี JP Morgan Asia Credit (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) 
(2) ดัชนี JP Morgan Asia Credit (สกุลเงินบาท)      

กองทนุเปดิทเีอม็บีAsian Bond (TMB Asian Bond Fund :  TMBASIAB)
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เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยินยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ
ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยน ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ านวน

Fund insight
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