ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 29 เมษายน 2565

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดต
ิ ี ฟันด์
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิต ี ฟั นด์

United Daily Liquidity Fund : UDAILY
กองทุนรวมตราสารหนี
ี
กองทุนทีลงทุนแบบมีความเสยงท
งในและต่
ั
างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน ้นลงทุนในตราสารแห่งหนี เงินฝาก ทังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที
รัฐบาล องค์การ หน่ วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รั ฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทังในประเทศและ/หรือ
ื อของตราสารหรือของผู ้ออก
ต่างประเทศเป็ นผู ้ออก ผู ้รั บรอง ผู ้รั บอาวัล หรือผู ้คํ าประกัน โดยอันดั บความน่ าเช อถื
ตราสารอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้ (investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีไม่ได ้
รับการจัดอันดั บความน่ าเชือถือ (Unrated) หรือได ้รับการจั ดอันดับความน่ าเชือถือตํ ากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ิ สุทธิของกองทุน โดยขึนอยูก
(Non-Investment Grade) ในสัดสว่ นไม่เกินร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรั พย์สน
่ ับดุลยพินิจ
ของผู ้จัดการกองทุน ทังนี กองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่เกินร ้อยละ 79 ของ
ิ สุทธิของกองทุ น โดยบริษั ทจั ดการอาจจะมอบหมายให ้ UOB Asset Management (Singapore)
มู ลค่าทรั พย์ส น
Limited เป็ นผู ้รั บดําเนินการในสว่ นของการลงทุนในต่ างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส ่วนของการ
ิ ในส่วนของการ
ลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ด ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สน
ลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ื
ิ ธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
ทังนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivatives) เพือเพิมประสท
ี
Portfolio Management) และอาจป้ องความเสยงด
้านอัตราแลกเปลียน (Hedging) ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน
ึ
ั ญาซอขายล่
ื
และอาจลงทุนในหรือมีไว ้ซงตราสารที
มีลักษณะของสญ
วงหน ้าแฝง (Structured Note)
อนึง กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกก
ู Reverse repo หน่วย CIS Securities
ั ญาซอขายล่
ื
ิ สุทธิของกองทุน
lending และ/หรือสญ
วงหน ้า รวมกันทุกขณะไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ื
โดยสว่ นทีเหลือกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซอขายล่
วงหน ้า หรือ Structured
Note ทีมี underlying เป็ นตราสารกึงหนี กึงทุ น และ/หรือตราสาร Basel III รวมกันทุ กขณะไม่ เกินร ้อยละ 20 ของ
ิ สุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)
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กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
1. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการสภาพคล่องในการซือขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได ้ทุกวันทํ าการ โดยจะได ้รับเงินคืนภายใน
วันที T+1

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
1. ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
ี
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี ทีมีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสยงจากความผั
นผวน
ิ ดังกล่าวเช่นเดียวกับ
ของราคาตํา เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถูกจํ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรัพย์สน
กองทุนรวมตลาดเงิน

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี
ื ชชวนฉบั
ี
 อ่านหนังสอ
บเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
่ เดียวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีไม่ได ้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสยงตํ
าเชน
ตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสียงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
ื
2. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตํา จึงอาจไม่สามารถซอขาย
ตราสารหนีได ้ในเวลาที
ต ้องการหรือในราคาทีเหมาะสม
3. กองทุนลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสียงทีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที
ึ
เกิดวิกฤตการณ์ทไม่
ี ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศ ซงอาจส
ง่ ผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ได ้
รับคืนเงินตามระยะเวลาทีกําหนด
ิ สุทธิ โดยกองทุนจะป้ องกันความเสียง
4. กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร ้อยละ 79 ของมูลค่าทรั พย์สน
ด ้านอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน
ื อตํากว่าอันดับทีลงทุนได ้
5. กองทุนรวมทีเสนอขายนีสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี ทีมีอันดับความน่ าเชอถื
ื อ (unrated bond) ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยง
ี
(non - investment grade) หรือทีไม่มก
ี ารจัดอันดั บความน่ าเชอถื
ึ ง่ ผลให ้ผู ้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทังจํ านวนได ้
จากการผิดนั ดชําระหนีของผู ้ออกตราสาร ซงส
และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู ้ลงทุนอาจจะไม่ได ้รับเงินคืนตามทีระบุไว ้ในโครงการ
ี
6. การลงทุน ในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสยงของการลงทุ
น ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมือ
ี
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู ้ลงทุนยอมรับ ความเสยงที
อาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าว
ื
ิ ธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management)
7. กองทุนมีการลงทุนในสั ญญาซ อขายล่
วงหน ้าเพือเพิมประส ท
ั ญาซอขายล่
ื
ี
และ/หรือลงทุนในตราสารทีมีสญ
วงหน ้าแฝง (Structured Note) ทําให ้กองทุนมีความเสยงมากกว่
ากองทุน
ทีลงทุนในหลักทรั พย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช ้เงิน ลงทุนในจํ านวนทีน อ
้ ยกว่า จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
8. ในกรณีทมี
ี แนวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายได ้แล ้ว
ทังหมด บริษั ท จั ดการอาจใช ้ดุล ยพินิจ ในการเลิกกองทุน รวม และอาจยกเลิก คํ าสังซือขายหน่ วยลงทุน ที
ได ้รับไว ้แล ้วหรือหยุดรับคําสังดังกล่าวได ้
9. กองทุนรวมอาจมีการกระจุ กตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสียงให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้
โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ื อสว่ นใหญ่ของกองทุน
อันดับความน่าเชอถื

ตํา
Credit rating ตาม
National credit rating

Gov.bond/AAA

BBB

ตํากว่า BBB

Unrated

ื อสว่ นใหญ่ของกองทุน
อันดับความน่ าเชอถื

ตํา
Credit rating ตาม
International credit rating

AA,A

สูง

AAA

AA,A

BBB

ตํากว่า BBB

สูง
Unrated

หมายเหตุ : การแรเงาหมายถึงการทีกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีอน
ั ดับความน่าเชือถือนันมากกว่าร ้อยละ 20 ของ NAV

ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ตํา
อายุเฉลียของ
ิ ทีลงทุน
ทรัพย์สน

สูง

ตํากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%
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5 - 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

4

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ตํา
การป้ องกันความเสียง fx

สูง
ทังหมด / เกือบทังหมด

บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 98.19% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
ทังนี สามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิต ี ฟันด์

5

ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
สินทรัพย์อน
ื (รายการ
ค ้างรับ/ค ้างจ่าย)
10.73 %
เงินฝาก บัตรเงินฝาก
้ น
ตัวสัญญาใชเงิ
ตัวแลกเงินที
บริษัทเอกชนออกตรง
หรือธนาคารอาวัล
16.67 %

พันธบัตรรัฐบาลและที
มีรัฐบาลคําประกัน
45.93 %

เงินฝาก บัตรเงินฝาก
้ น
ตัวสัญญาใชเงิ
ตัวแลกเงินทีออกโดย
สถาบันการเงิน
24.27 %

หุ ้นกู ้ 2.40 %

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

Credit Rating

% ของ NAV

-

10.88

2. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22113A 13/01/2022

AAA

8.48

3. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22203B 03/02/2022

AAA

7.07

4. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22331A 31/03/2022

AAA

7.06

5. ตัวสัญญาใช ้เงิน : บริษัท มิลล์คอน บูรพา จํ ากัด อาวัลโดย
ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) MILLBU22618A 18/06/2022

AA+

5.64

1. หน่วยลงทุน : UOB ASSET MANAGEMENT LTD

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00600/UDAILY

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดดิต ี ฟั นด์

6

ื อ
นําหน ักการลงทุนตามอ ันด ับความน่าเชอถื
ตราสารหนีในประเทศ
Gov bond / AAA

54.16%

AA

8.03%

A

2.81%

BBB
ตํากว่า BBB
Unrated
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ตราสารหนีต่างประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale)
Gov bond / AAA
AA
A
BBB
ตํากว่า BBB
Unrated
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ตราสารหนีต่างประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale)
AAA
AA
A

16.82%

BBB

4.25%

ตํากว่า BBB
Unrated
0%

20%

40%

60%

80%

100%

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00600
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

6.00
5.00
สูงสุดไม่เกิน
3.23675

4.00
3.00
2.00

สูงสุดไม่เกิน
1.6050

0.0535

สูงสุดไม่เกิน
0.08025
0.0268

การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

1.00
0.00

สูงสุดไม่เกิน
0.4280

0.0535

0.0099

0.1437

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ: ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มูลค่าเพิมหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใด
ื
ทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0076 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆ ข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00600

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

10 บาทต่อ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย
ไม่ม ี

ไม่ม ี

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.3300% ของ NAV
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ
1) อ ัตราดอกเบียเงินฝากประจํ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
ิ รไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หล ังห ักภาษี (50.00%)
ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสก
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของด ัชนีพ ันธบ ัตรร ัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (10%)
3) อต
ั ราดอกเบียระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สําหร ับระยะเวลา 6 เดือนในรูปสกุลเงิน USD โดย
ี
ปร ับด้วยต้นทุ นการป้ องก ันความเส ยงอ
ต
ั ราแลกเปลียน เพือคํ านวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ ว ันที
ื อในระด ับ A (40.00%)
คํานวณผลตอบแทนบวกด้วย credit spread ของตราสารหนีทีมีอ ันด ับความน่าเชอถื
หมายเหตุ : มีการเปลียนแปลงดัชนีชวัี ดจากเดิม
- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํ า 1 ปี วงเงินนอ้ ยกว่า 5 ล ้านบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได ้แก่ธนาคาร
ิ รไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (50.00%)
กรุงเทพ ธนาคารกสก
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (10%)
- อัตราดอกเบียระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สํ าหรั บระยะเวลา 6 เดือนในรูปสกุลเงิน USD โดยปรั บด ้วย
ี
ต ้นทุนการป้ องกันความเสยงอั
ตราแลกเปลียน เพือคํ านวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํ านวณผลตอบแทน
ื อในระดับ A (40.00%)
บวกด ้วย credit spread ของตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชอถื
เปลียนแปลงดัชนีชวัี ดเป็ น
- อัตราดอกเบียเงินฝากประจํ า 1 ปี วงเงินนอ้ ยกว่า 5 ล ้านบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได ้แก่ธนาคาร
ิ รไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลังหักภาษี (50.00%)
กรุงเทพ ธนาคารกสก
ั
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสนของสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทย (10.00%)
- ดัชนี US Generic Government 6 Month Yield บวกด ้วย Credit Spread ของตราสารทีมีอันดั บความน่ าเชือถือในระดับ A โดยปรับด ้วย
ี ตราแลกเปลียน เพือคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน (30.00%)
ต ้นทุนการป้ องกันความเสยงอั
- ผลตอบแทนรวมของดั ชนี ตราสารหนี เอกชนระยะสั นทีมีอั นดั บความน่ าเชือถือในระดั บ AA- ขึนไป ของสมาคมตราสารหนี ไทย
(10.00%)
มีผลใช ้บังคับ ตังแต่ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต ้นไป

2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
1.50%

UDAILY (1)

UDAILY (2)

1.31%

0.96%

1.00%
0.50%

1.31%

Benchmark
0.76%

0.47%

0.47%

0.25%

0.39%

0.00%
-0.09%
-0.50%

2564

2563

2562

หมายเหตุ
(1) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีไม่รวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)
(2) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีรวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)
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3.

กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (หรือตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น) คือ -0.5619%

4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.11% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00600
6.

ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนของกองทุนรวม (1)

0.47%

0.04%

95

0.20%

50

0.47%

50

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.00%

ผลตอบแทนของกองทุนรวม (2)

0.47%

0.04%

95

0.20%

50

0.47%

50

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.79%

ผลตอบแทนต ัวชีว ัด

0.25%

0.07%

75

0.12%

75

0.25%

75

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.33%

ความผ ันผวนของกองทุน (1)

0.10%

0.06%

50

0.07%

75

0.10%

75

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.11%

ความผ ันผวนของกองทุน (2)

0.10%

0.06%

50

0.07%

75

0.10%

75

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.36%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด

0.04%

0.02%

5

0.02%

5

0.04%

25

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.75%

(1) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีไม่รวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)
(2) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีรวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)
- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00600
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Short Term General Bond ข ้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)

1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
็ ต์ไทล์ตามตาราง
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซน
่
จะทราบว่ากองทุนทีลงทุนนั นอยู่ในชวงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั น
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการ
จ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ิ รไทย จํ ากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจดทะเบียน

29 มีนาคม 2562

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
น
หน่วยลงทุน

ื : ทุกวันทําการตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ว ันทําการซอ
ื
มูลค่าขันตําของการซอครั
งแรก

: ไม่กําหนด

ื
มูลค่าขันตําของการสังซอครั
งถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขาย : ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ื นหน่ วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันรับซอคื
(โดยทัวไปจะได ้รับเงินคืนภายในวันทําการถัดไปนั บแต่
ื นหน่วยลงทุน)
วันรับซอคื
ื
ิ รายวันได ้ที
หมายเหตุ สามารถดูวันทําการซอขายหน่
วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
www.uobam.co.th
ื
รายชอ
ผู ้จัดการกองทุน

ื
ชอ-นามสกุ
ล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นายจารุวต
ั ร ปรีดเปรมกุ
ิ
ล*

29 มีนาคม 2562

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ

29 มีนาคม 2562

นางสาวลินดา อุบลเรียบร ้อย

29 มีนาคม 2562

นายวีรยุทธ ห์ลล
ี ะเมียร*

29 มีนาคม 2562

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

29 มีนาคม 2562

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถุนายน 2562

นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสันติวงศ ์

19 มิถน
ุ ายน 2562

ื มน พรสกุลศักดิ
นางสาวชนสุ

2 ธันวาคม 2562

* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม

ผู ้สนั บสนุนการขาย
ื น
หรือรับซอคื

ี อเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
1. ธนาคาร ซไ
2. บริษัทหลักทรั พย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
3. บริษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000

ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
4. บริษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสน
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5. บริษัทหลักทรั พย์นายหน ้าซือขายหน่ วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800

ี น (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
8. บริษัทหลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์เฮย
9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000

ี พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซย
11. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456

ี โิ ก ้ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซม
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
14. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
15. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000

ี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซย
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000

ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
19. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
20. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111

่ จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซา
23. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
24. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
25. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555

ี ต
26. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ ไลฟ์ ประกันชว
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
27. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
28. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
29. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100

ื
30. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090

ิ รไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
31. บริษัทหลักทรัพย์ กสก
32. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888

ื
33. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
35. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชวี ต
ิ จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
36. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400

์ อร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291,0-2829-6293,
37. บริษัทหลักทรัพย์ คิงสฟ
0-2829-6294

ื
38. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
39. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชัน จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2095-8999
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40. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543

หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)
อัตราสว่ นหมุนเวียน
การลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 57.07%

ติดต่อสอบถาม รับ
ื ชชวน
ี
หนั งสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ั 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซน
็ เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจ
ก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใชก
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสียงจากการลงทุนซึงผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้รั บรองถึง
ื
ี
ความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอชชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น
ื ชชวนส
ี
่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 29 เมษายน 2565 แล ้ว
ทังนี บริษั ทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
ด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็ จ
และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ วมปฏิบั ต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อต
ั ราส่ วนหมุ น เวีย นการลงทุ นของกองทุ นรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื อให ผ
้ ู ้ลงทุ นทราบถึง
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
ปริมาณการซือขายทรัพย์สน
ิ น โดยคํานวณจาก
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์ส น
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนใน
มูลค่าทีตํ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ
รอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สนสุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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คําอธิบายเพิมเติม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเต ิม
1.

ี
ื อตํากว่าอ ันด ับทีสามารถลงทุ นได้ (Non- investment
ความเสยงจากการลงทุ
นในตราสารทีมีอ ันด ับความน่าเช อถื
ื อ (Unrated bond) กองทุนจึงอาจมีความผันผวน
Grade) และตราสารทีไม่ได้ร ับการจ ัดอ ันด ับความน่าเช อถื
ของราคาตราสารหนีทีลงทุน และโอกาสในการผิดนั ดชาํ ระหนีทีสูงขึน

2.

ี
ึ นกับปั จจัยภายนอก เช่น
ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซงขึ
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจั ยทางการเมืองทั งในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงใน
ทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ม
้ ปรั บตั วสูงขึน
อัตราดอกเบียของตราสารหนี ทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด ้วย ดั งนั นราคาตราสารหนี ทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซือขายใน
ิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชญ
ิ กับ
ระดับราคาทีตํ าลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรั พย์สน
การเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า

3.

ี
ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชือถือ
ึ นข ้อมู ลบอกระดั บความสามารถในการชํ าระหนี โดยพิจารณาจากผลการ
ของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซงเป็
ดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระด ับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุดมีความเสียงตําทีสุดทีจะไม่
สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสียงตํามาก
ทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
Baa

ตํากว่า
BBB

ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

ระดับทีน่าลงทุน

ระดับ ทีตํากว่าน่าลงทุน

คําอธิบาย

ี
4. ความเส ยงจากการเปลี
ยนแปลงของอต
ั ราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง ของ
อัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงิน ดอลลาร์ ในช ่วงทีเงิน
บาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในชว่ งทีบาทแข็งและขายทํากําไรในชว่ งทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วยเช่นกัน ดังนั น การ
ึ าได ้
ป้ องกั นความเสียงจากอั ต ราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือ สํ า คั ญ ในการบริห ารความเส ียงจากดั งกล่ าว ซ งทํ
ดังต่อไปนี
ี
ี
- อาจป้องก ันความเสยงตามดุ
ลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียน
ี
ี
เนืองจากการป้ องกันความเสยงขึนอยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จั ดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสยง
หรือไม่
ี
ึ อ ความเสยงที
ี
5. ความเสยงของประเทศที
ลงทุน (Country Risk) ซงคื
เกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุน
่ การเปลียนแปลงผู ้บริหาร, การเปลียนแปลงนโยบายทางด ้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอนๆ
เข ้าไปลงทุน เชน
ื จนทําให ้ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
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ี
ี
6. ความเสยงจากข้
อจําก ัดการนําเงินลงทุนกล บ
ั ประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเส ยงที
เกิดจากการเปลียนแปลง
่ การเปลียนแปลงทางการเมือง ข ้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เชน
ในการบริหารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตุอนๆ
ื ทีอาจทําให ้ไม่สามารถชําระหนีได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให ้
ี
ัญญาสวอป และ/หรือสญ
ั ญาฟอร์เวิรด
ึ ผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได ้รับจากการ
กองทุนเกิดความเสยงจากส
์ ได ้ ซงมี
ลงทุน ทั งนี บริษั ทจั ดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลอดจนปั จจั ยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล ้ชิด เพือประเมินความเสียงจาการลงทุนในประเทศ
ึ
ี
นั นๆ ซงอาจช
ว่ ยลดความเสยงในส
ว่ นนีได ้
ี
7. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
ี
1) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ึ
ลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ฐานะการเงิน หรือความมั นคงของผู ้ออกตราสารรายดั งกล่ าว กองทุ นอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผั นผวนมากกว่า
กองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครั ฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ื ออยูใ่ นอันดับที
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
สามารถลงทุนได ้
ี
2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ง่ ผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออกเสนอขายอยู่
ึ
ในประเทศไทย ซ งหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ีส ่งผลกระทบต่อประเทศดั งกล่ าว เช่น การเมืองเศรษฐกิจ สั งคม เป็ นต ้น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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