หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ดาโอ จากัด

กองทุนเปิด ดาโอ ฟิกซ์ อินคัม
DAOL FIXED INCOME FUND (DAOL-INCOME)
ประเภทกองทุนรวม/ กลุม่ กองทุนรวม

ระดับความเสีย่ ง
1 2 3 4 5 6 7 8
ตา่

• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม: Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• ลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–
Investment Grade) และตราสารหนี้ท ี่ ไ ม่ไ ด้รับ การจัดอัน ดับ ความน่าเชื่อ ถือ (Unrated
Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
• กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยจะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็ม
จานวนที่มีการลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge)
• กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวังให้ ได้รับ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active
management)
•ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)
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กองทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ค่าเฉลีย่ ในกลุม่ เดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

เสีย่ งปานกลางค่อนข้างตา่
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร
non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ค

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
วันเริ่มต้น Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน

: 27 มีนาคม 2562
: กองทุนไม่มีการแบ่ง Class
: ไม่จ่าย
: ไม่กาหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์

ตั้งแต่ 27 มี.ค. 62

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond
Index) สัดส่วน 70.00%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-toMarket ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB
ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00%

Peer avg

คาเตือน

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD
0.46%
0.21%
0.27%
0.08%
0.25%
3 ปี
0.90%
0.98%
0.55%
0.17%
0.20%

สูง

3 เดือน
0.19%
0.22%
0.18%
0.05%
0.24%
5 ปี
-

6 เดือน
0.31%
0.08%
0.15%
0.10%
0.30%
10 ปี
-

1 ปี
0.62%
0.42%
0.30%
0.07%
0.22%
ตัง้ แต่จดั ตัง้
1.18%
1.22%
0.19%
0.21%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A
หนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
www.daolinvestment.co.th

ไ

DAOL-INCOME
การซือ้ หน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ
เวลาทาการ
: 9.00 - 15.30 น
การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 1 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่า: 1 บาท

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ
เวลาทาการ
: 9.00 - 15.30 น
การขายคืนขัน้ ต่า : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1

หมายเหตุ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทาการนับแต่วันทารายการ

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
รวมค่าใช้จ่าย

สูงสุดไม่เกิน
1.07%
4.28%

เก็บจริง
0.214%
0.624425%

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดย
อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ประเภททรัพย์สนิ
BILL OF EXCHANGE
BOND
DEBENTURE
FIXED DEPOSIT
UNIT TRUST
SAVING ACCOUNT

สัดส่วน %
ของพอร์ต
48.6%
28.9%
16.5%
3.2%
2.7%
0.1%

ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
ชือ่ หลักทรัพย์
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ
ไทยงวดที่ 32/91/65
ตั๋วแลกเงินของบริษัท
หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
ตั๋วแลกเงินของบริษัท
หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Tracking Error
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
Yield to Maturity

: -0.23%
: 1 เดือน
: N/A
: 150.46%
: N/A
: N/A
: N/A
: N/A
: 87 วัน
: 1.4040%

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรม/ผูอ้ อกตราสาร
5 อันดับแรก

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
ค่าธรรมเนียม
การขาย
การรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
การโอนหน่วย

ข้อมูลเชิงสถิติ

ผูอ้ อกตราสาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
จากัด (มหาชน)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี จากัด
(มหาชน)

สัดส่วน % ของพอร์ต
27.20%
7.68%
7.67%
7.66%
7.65%

สัดส่วน %
ของพอร์ต
8.64%
7.69%

7.68%
7.67%
6.40%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชือ่ ถือ (%)
อันดับความ
น่าเชือ่ ถือ
Gov bond
AAA
AA
A
BBB
ต่ากว่า BBB
Unrated

ในประเทศ
27.20%
3.20%
2.56%
26.67%
35.87%
0.00%
0.00%

national

international

DAOL-INCOME

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่าสุด
ในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของ
มูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อั ต ราส่ ว นระหว่ า งผลตอบแทนส่ ว นเพิ ่ ม ของกองทุ น รวมเปรี ย บเที ย บกั บ ความเสี ่ ย งจากการลงทุ น โดยค านวณจากผลต่ า งระหว่ า งอั ต ราผลตอบแทนของกองทุ นรวมกั บ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร
ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วน
เพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของ
ผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการ
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด
กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุ นที่ใกล้เคียง
กันได้
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