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กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ยูโอบี อินเวสเตอร์ ชอยส์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

ไอโกรท 15 (IG15) 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด                                                      นโยบำยผสม 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565  

สรุปข้อมูลส ำคัญของนโยบำยกำรลงทุน 

ท ำไมต้องเลือกนโยบำยกำรลงทนุ 

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท์ : 0-2786-2000 ตอ่ 2031 – 2035   
Email: thuobamInstitutional.pvd@uobgroup.com     WWW.UOBAM.CO.TH 
 

นโยบำยนีเ้หมำะกับใคร 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุ 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

mailto:thuobamInstitutional.pvd@uobgroup.com
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ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
▪ สอบถำมคณะกรรมกำรกองทนุ หรือ  
▪ ศกึษำข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบักำรเลือกนโยบำยได้ท่ี https://www.uobam.co.th/th/provident-fund/8 
   www.thaipvd.com 

 

 

 

 

 

ท ำไมต้องเลือกนโยบำยกำรลงทุน 

เน่ืองจำกสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพแตล่ะคนมีควำมคำดหวงัตอ่ผลตอบแทนและระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได้
ต่ำงกัน กองทุนจึงเปิดโอกำสให้สมำชิกเลือกนโยบำยกำรลงทุนท่ีเหมำะกับตนเองและสำมำรถปรับเปล่ียน
นโยบำย กำรลงทุนได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละช่วงอำยุ เพ่ือให้เงินออมในกองทุนส ำรองเลีย้งชีพมีโอกำส
เติบโตและเพียงพอ ท่ีจะรองรับชีวิตหลงัเกษียณ ตวัอย่ำงเช่น สมำชิกท่ีเป็นวยัหนุม่สำว มีระยะเวลำในกำรลงทนุ
ผำ่นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพอีกนำน สำมำรถยอมรับควำมผนัผวนของรำคำทรัพย์สินท่ีลงทนุได้มำก จงึมีโอกำสได้
ลงทุนในนโยบำยกำรลงทุนตรำสำรทุน เพ่ือให้มีโอกำสได้รับผลตอบแทนในระยะยำวท่ีสูงกว่ำกำรลงทุนใน
นโยบำยตรำสำรหนี ้ขณะท่ีสมำชิกท่ีใกล้เกษียณ มีระยะเวลำในกำรลงทนุอีกไม่นำน ต้องกำรรักษำเงินต้นให้อยู่
ครบ จงึมีนโยบำยตรำสำรหนีใ้ห้เลือกลงทนุ เพ่ือลดควำมเส่ียงของกำรขำดทนุจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร
ทนุจนท ำให้เงินท่ีได้รับจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพไมพ่อใช้จำ่ยหลงัเกษียณ   

วตัถปุระสงค์กำรลงทนุ : เน้นลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ ทัง้ในและตำ่งประเทศ  
นโยบำยนีเ้หมำะกับใคร : สมำชิกท่ีต้องกำรกระจำยควำมเส่ียงกำรลงทุน ทัง้ในและตำ่งประเทศ และสมำชิกท่ี
สำมำรถรับควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของตรำสำรทนุและตรำสำรต่ำงประเทศได้ ซึ่งอำจจะปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ 
หรือลดลงจนต ่ำกว่ำมูลคำ่ท่ีลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้, สมำชิกท่ีคำดหวงัผลตอบแทนในระยะยำวท่ีดีกว่ำกำร
ลงทุนในตรำสำรหนีท้ั่วไปโดยสมำชิกมีควำมเข้ำใจควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนท่ีอำจส่งผลตอบแทน ,
สมำชิกท่ีอยำกให้เงิน PVD เตบิโตเพ่ือรองรับชีวิตหลงัเกษียณ 
นโยบำยนีไ้ม่เหมำะกบัใคร : สมำชิกท่ีเน้นกำรได้รับผลตอบแทน ในจ ำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษำ เงินต้นให้อยู่
ครบ 

 

นโยบำยนีเ้หมำะกับใคร 

https://www.uobam.co.th/th/provident-fund/8
http://www.thaipvd.com/
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หมำยเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ทัง้นี ้คณุสำมำรถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี

https://www.uobam.co.th/th/provident-fund/8 

 

เงินฝำกและอื่นๆ 7.90 %

หนว่ยลงทนุ : กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ 30.97 %

หนว่ยลงทนุ : กองทนุเปิด ไทย ตรำสำรหนี ้ส ำหรับ
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 25.83 %

หนว่ยลงทนุ : กองทนุเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
ส ำหรับกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 24.98 %

หนว่ยลงทนุ : กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บำลำนซ์ 
ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 10.32 %

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

 

 
ลงทนุผ่ำน กองทนุเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ ส ำหรับกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (TCMFPVD) สดัส่วนโดยประมำณ 
25%, กองทุนเปิด ไทย ตรำสำรหนี ้ส ำหรับกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ (TFIFPVD) สัดส่วนโดยประมำณ 25%, 
กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ (TEF) สดัส่วนโดยประมำณ 35% และกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บำลำนซ์ ฟันด์ 
(UGBF-N) สดัสว่นโดยประมำณ 15% 

ช่ือทรัพย์สนิท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก  
ทรัพย์สนิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ 30.97 
หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด ไทย ตรำสำรหนี ้ส ำหรับกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 25.83 
หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ ส ำหรับกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 24.98 
หน่วยลงทนุ : กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บำลำนซ์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 10.32 
อื่นๆ 7.90 

 

สำมำรถศกึษำข้อมลูเพ่ิมเติมกองทนุรวมได้ท่ี  
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00620/TCMFPVD 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00621/TFIFPVD  
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90004/TEF 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00441/UGBF-N 

https://www.uobam.co.th/th/provident-fund/8
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00620/TCMFPVD
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00621/TFIFPVD
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90004/TEF
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* ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต * 

 
 

 

วนัท่ีเร่ิมนโยบำยกำรลงทนุ  31 ธนัวำคม 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมำยเหต:ุ   
1. ค ำนวณเป็นอตัรำผลตอบแทนสทุธิตอ่ปี (annualized)  

ยกเว้นปีท่ีผลกำรด ำเนินงำนน้อยกวำ่ 1 ปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริง 
2. กรณีแสดงอตัรำผลตอบแทน 6 เดือน ค ำนวณเป็นอตัรำผลตอบแทนสะสมเดือน มกรำคม-มิถนุำยน 
3. คำ่ SD และ TE ค ำนวณจำกข้อมลูเป็นรำยเดือนย้อนหลงั  3 ปี 

-0.43%

6.18%

-3.88%

4.18%

-4.14%

-0.56%

8.35%

1.21%

3.41%

-2.17%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2565 2564 2563 2562 2561

ผลตอบแทน ดชันีชีว้ดั

ผลกำรด ำเนินงำน 

ดชันีชีว้ดัใช้เปรียบเทียบกบัผลตอบแทน คือ อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำเฉล่ียของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 

(มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับบคุคลธรรมดำ 

วงเงิน 1 ล้ำนบำท ของระยะเวลำกำรฝำก 3 เดือน) (25%) , (อตัรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำเฉล่ียของธนำคำร

กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับ

บคุคลธรรมดำ วงเงิน 1 ล้ำนบำท ของระยะเวลำกำรฝำก 1 ปี) (25%) , (ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย) (35%) , ((50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) 

Hedged to USD + 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD  + 5% MSCI Emerging 

Markets Net Total Return USD Index)) (15%) 

ควำมผนัผวนของกำรด ำเนินงำน (standard deviation: SD)                                   เทำ่กบั  8.02%   ตอ่ปี 

ควำมผนัผวนของสว่นตำ่งผลกำรด ำเนินงำนและดชันีชีว้ดั (tracking error: TE)  เทำ่กบั  2.86%   ตอ่ปี 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของนโยบายการลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน 

ควำมเส่ียงของนโยบำยกำรลงทนุ อำจเกิดขึน้ได้จำก 
 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Market Risk) 
 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุกระจกุตวั (Concentration Risk) 
 ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนดัช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 
 ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) 
 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคลอ่งของตรำสำร (Liquidity Risk) 
 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุกระจกุตวั (Credit Concentration Risk) 
 ควำมเส่ียงของกำรลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้ให้สิทธิแก่ผู้ออกตรำสำรในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรก่อน

ครบก ำหนดอำยตุรำสำร (Callable Bond) 
 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(สำมำรถอำ่นค ำอธิบำยเพิ่มเตมิได้จำกท้ำยรำยงำนฉบบันี)้ 
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อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรำยนโยบำย 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

ค่ำธรรมเนียมรำยนโยบำยของกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 0.00% ตอ่ปีของ NAV 
คำ่ใช้จำ่ยรวม 0.02% ตอ่ปีของ NAV 

หมายเหต ุคา่ใช้จา่ยรวมค านวณจากคา่ใช้จา่ยรวมท่ีจา่ยจริงเทียบเป็นอตัราร้อยละกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ีย 
 

กำรลงทุนผ่ำนกองทุนรวม   มี       ◻ ไมมี่        
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมรวม
ในระดับกองทุนรวม (total 
expenses) ในส่วนที่ลงทุน
ผ่ำนกองทุนรวมท่ีอยู่
ภำยใต้ บลจ. ยูโอบี 

  มี       ◻ ไมมี่    
1.กองทนุรวม TEF          สดัสว่น 30.97% :เก็บจริง  1.7546%  สงูสดุ 5.35% ตอ่ปีของ NAV  
2.กองทนุรวม TFIFPVD  สดัสว่น 25.83% :เก็บจริง  0.5587%  สงูสดุ 2.14% ตอ่ปีของ NAV 
3.กองทนุรวม TCMFPVDสดัสว่น 24.98% :เก็บจริง 0.4512%  สงูสดุ 2.14% ตอ่ปีของ NAV 
4.กองทนุรวม UGBF-N   สดัสว่น 10.32% :เก็บจริง 0.9965%  สงูสดุ 5.35% ตอ่ปีของ NAV 

 
อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรำยนำยจ้ำง 

คำ่ธรรมเนียมทะเบียนสมำชิก -ไมมี่- 
คำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ  -ไมมี่- 

 
อัตรำค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกสมำชิกกองทุน 

คำ่ธรรมเนียมกำรออกรหสั E-Provident Fund  -ไมมี่- 
คำ่ธรรมเนียมขอคงเงินไว้ในกองทนุ  500 บำทตอ่ปี 
คำ่ธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด  

- ครัง้แรก 
- คำ่ธรรมเนียมรำยงวด 

 
500 บำท 
100 บำทตอ่งวด 

คำ่ธรรมเนียมกำรเปล่ียนนโยบำยกำรลงทนุ  ไมเ่กิน 4 ครัง้ตอ่ปี 

ไมมี่คำ่ธรรมเนียม 
 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 
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ข้อมูลอ่ืนๆ 

1. ช่องทำงขอรับค ำแนะน ำในกำรเลอืก/เปลีย่นนโยบำยกำรลงทนุ/แผนกำรลงทนุ 

 คณะกรรมกำรกองทนุของบริษัท 

 บลจ.ยโูอบ ี Call center 02 786 2222 

 

 

3. ช่องทำงกำรออมตอ่  

 

 

 

 

 

 

 

2. ช่องทำงศกึษำข้อมลูกำรเปลีย่นนโยบำยกำรลงทนุ  

 เปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุนได้ : เป็นไปตำมข้อบงัคบัเฉพำะสว่นนำยจ้ำง หรือแบบฟอร์มคณะกรรมกำร
แจ้งกำรลงทนุ 

 กำรยื่นขอเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน  : เป็นไปตำมข้อบังคับเฉพำะส่วนนำยจ้ำง  หรือแบบฟอร์ม
คณะกรรมกำรแจ้งกำรลงทนุ 

 วันที่มีผลกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน : เป็นไปตำมข้อบังคับเฉพำะส่วนนำยจ้ำง  หรือแบบฟอร์ม
คณะกรรมกำรแจ้งกำรลงทนุ 

 

กำรลงทนุมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะกองทนุ นโยบำยกำรลงทนุ เง่ือนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยงและ

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่

เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลำดทนุมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
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ค ำอธิบำยเพิ่มเตมิ 

ปัจจยัควำมเสีย่งที่ส ำคญัเพิ่มเตมิ 

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
(1) กรณีกองทนุรวมตรำสำรหนี ้เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำร
ลงทุน ปัจจัยทำงกำรเมืองทัง้ในและต่ำงประเทศ เป็นต้น โดยรำคำตรำสำรหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทำง ตรงข้ำมกับกำร
เปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เช่น หำกอตัรำดอกเบีย้ในตลำดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัรำดอกเบีย้ของตรำสำรหนีท้ี่
ออกใหมก็่จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้รำคำตรำสำรหนีท้ี่ออกมำก่อนหน้ำจะมีกำรซือ้ขำยในระดบัรำคำที่ต ่ำลง โดยกองทนุรวมที่มีอำยุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สงูจะมีโอกำสเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมที่มี 
portfolio duration ต ่ำกวำ่ 

(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงจำกปัจจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทนุ ปัจจยัทำงกำรเมืองทัง้ในและต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจำรณำได้
จำกค่ำ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หำกกองทนุรวมมีค่ำ SD สงู แสดงว่ำกองทนุรวมมีควำมผนัผวนจำกกำร
เปลีย่นแปลงของรำคำหลกัทรัพย์สงู 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) กองทนุอำจมีกำรลงทนุกระจกุตวัสงูใน ตรำสำรแหง่ทนุ และ/
หรือ ตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝำก ทัง้ภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ/หรือสถำบนักำรเงิน ของบริษัทใดบริษัท
หนึง่ ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหรือ ผู้ประกนัตรำสำรท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธกำรช ำระเงิน หรือไมส่ำมำรถช ำระคืนเงินต้น 
และ/หรือดอกเบีย้ได้ตำมที่ก ำหนด และ/หรือช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบำงสว่นหรือทัง้หมด 
(possible loss) และ/หรืออำจไม่ได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุบำงสว่นหรือทัง้หมด และ/หรือได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืน
หนว่ยลงทนุลำ่ช้ำกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมำยถึงกำรพิจำรณำจำกอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ของตรำสำรท่ีลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมลูบอกระดบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน
ที่ผำ่นมำและฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้ ระยะยำวมีควำมหมำยโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับกำร
ลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำอธิบำย 

ระดบัท่ีนำ่
ลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูที่สดุ มีควำมเสีย่งต ่ำที่สดุทีจ่ะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ตำมก ำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมำและถือวำ่มีควำมเสีย่งต ำ่มำก
ที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ตำมก ำหนด 

A A(tha) A A ควำมเสีย่งต ำ่ที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ตำมก ำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ควำมเสีย่งปำนกลำงทีจ่ะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ตำม
ก ำหนด 

ระดบัท่ีต ่ำกวำ่
นำ่ลงทนุ 

ต ่ำกวำ่ 
BBB 

ต ่ำกวำ่ 
BBB(tha) 

ต ่ำกวำ่ 
Baa 

ต ่ำกวำ่ 
BBB 

ควำมเสีย่งสงูที่จะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ตำมก ำหนด 



 9 
 

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของผู้
ออกตรำสำรดงักลำ่ว จะบง่บอกถึงถึงศกัยภำพ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ฐำนะกำรเงิน และควำมเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ 
ซึง่จะถกูสะท้อนออกมำในรำคำของหุ้นท่ีมีกำรขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ 

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) : ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ตรำสำรที่กองทุนถืออยู่นัน้มี
สภำพคลอ่งต ่ำ โดยกำรซือ้ขำยเปลีย่นมือของตรำสำรมีจ ำนวนครัง้และปริมำณน้อย อนัเนื่องมำจำกอปุสงค์และอปุทำนตอ่ตรำ
สำรในขณะนัน้ๆ อำจท ำให้กองทนุไมส่ำมำรถขำยตรำสำรในช่วงเวลำและรำคำที่ต้องกำรได้ 

6. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk) : กองทุนเปิดนีเ้ป็นกองทุนรวมผสมแบบก ำหนด
สดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุ ซึง่มีกำรกระจำยกำรลงทนุน้อยกวำ่กองทนุรวมผสมทัว่ไป จึงมีควำมเสีย่งมำกกวำ่ในเร่ือง
ของกำรกระจกุตวัของกำรลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่  

กลำ่วคือ กองทนุอำจมีกำรลงทนุกระจุกตวัสงูใน ตรำสำรแหง่ทนุ และ/หรือ ตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝำก ทัง้ภำครัฐบำล 
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ/หรือสถำบนักำรเงิน ของบริษัทใดบริษัทหนึง่ ดงันัน้ ในกรณีที่ ผู้ออกตรำสำรหรือ ผู้ประกนัตรำสำร
ที่กองทนุไปลงทนุปฏิเสธกำรช ำระเงิน หรือไมส่ำมำรถช ำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ได้ตำมที่ก ำหนด และ/หรือช ำระไมค่รบ
ตำมจ ำนวนผู้ลงทนุอำจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบำงส่วนหรือทัง้หมด  (possible loss) และ/หรืออำจไม่ได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนบำงสว่นหรือทัง้หมด และ/หรือได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนลำ่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน 

7. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตรำสำรในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรก่อนครบก ำหนด
อำยุตรำสำร (Callable Bond) : ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนด อนัจะสง่ผลให้
ก ำหนดเวลำกำรช ำระคืนของหุ้นกู้นัน้สัน้ลง และก่อให้เกิดควำมเสีย่งแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะน ำเงินที่ได้รับนัน้ไปลงทนุตอ่ หำกอตัรำ
ดอกเบีย้ในตลำดมีแนวโน้มลดลงจะท ำให้ผู้ลงทนุได้รับอตัรำผลตอบแทนที่ต ่ำลง (Reinvestment Risk) 

8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลง ของอัตรำ

แลกเปลีย่นมีผลกระทบต่อมลูค่ำของหนว่ยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลลำร์ ในช่วงที่เงินบำทออ่น แต่ขำยท ำ

ก ำไรในช่วงที่บำทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบำทกลบัมำน้อยลง ในทำงกลบักนัหำกกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บำทแข็งและขำย

ท ำก ำไรในช่วงที่บำทอ่อน ก็อำจได้ผลตอบแทนมำกขึน้กวำ่เดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ กำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น

จึงเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรบริหำรควำมเสีย่งจำกดงักลำ่ว ซึง่ท ำได้ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

- อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทนุอำจมีควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำก
กำรป้องกนัควำมเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุรวมในกำรพิจำรณำวำ่จะป้องกนัควำมเสีย่งหรือไม่ 

9. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจำกกองทุน
ลงทนุในผู้ออกตรำสำรรำยใดๆ มำกกวำ่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หำกเกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิน หรือควำมมัน่คงของผู้ออกตรำสำรรำยดงักลำ่ว กองทนุอำจมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผนัผวนมำกกวำ่กองทนุท่ีกระจำยกำร
ลงทนุในหลำยผู้ออกตรำสำร 
ทัง้นี ้กำรลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถึงกรณีกำรลงทนุในทรัพย์สนิดงันี ้ 
1. ตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทย 
2. ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศที่มีกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ 
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3. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผู้ รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรที่มีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถ
ลงทนุได้ 
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจำก
กองทนุลงทนุในบำงหมวดอตุสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หำกเกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบต่ออตุสำหกรรม
นัน้ กองทนุดงักลำ่วอำจมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผนัผวนมำกกวำ่กองทนุท่ีกระจำยกำรลงทนุในหลำยหมวดอตุสำหกรรม  
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจำกกองทนุลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกำรลงทนุในตรำสำรที่ผู้ออกเสนอขำยอยู่ในประเทศ
ไทย ซึง่หำกเกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบต่อประเทศดงักลำ่ว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลำ่วอำจมีผล
กำรด ำเนินงำนท่ีผนัผวนมำกกวำ่กองทนุท่ีกระจำยกำรลงทนุในหลำยประเทศ 


