
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงในขอ้มลู มีนาคม 2564 

ท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

ของกองทนุรวม ณ จดุขาย 552.11

Greater China Equity มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

20.3024

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ 22 กรกฎาคม 2552

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุตราสารทนุ กองทนุรวมหน่วยลงทนุ

ประเภท Feeder Fund กองทนุทีเ่นน้ลงทนุแบบมี

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** ความเสี่ยงต่างประเทศ

GC 7.00 13.53 40.77 11.77 11.20 7.31 7.00 6.24 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

ดชันีมาตรฐาน *** 7.81 17.85 46.05 11.16 13.73 8.79 7.81 8.84 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.*

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 14.41 16.86 23.45 18.35 15.12 15.60 14.41 15.17 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 10.37 12.46 18.83 16.58 14.06 15.31 10.37 15.23 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.00 น.*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่ี

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันท าการ

นบัแตว่ันคาํนวณมลูค่าทรัพยส์ินสทุธิ มลูค่า

หนว่ยลงทนุ ราคาหนว่ยลงทนุของวันรับซ้ือคืน

หนว่ยลงทนุ (ปัจจบุนั T+4)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 มนีาคม 2564 *โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

สดัส่วนการลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 97.18% ค่าธรรมเนียมการขาย

2. อื่น ๆ 2.82% ไม่เกนิ 1.50% (ปัจจบุันเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่เกนิ 1.50% (ปัจจบุันยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

สบัเปลี่ยน-เขา้ เท่ากบัค่าธรรมเนียมการขาย 

รายช่ือหลกัทรพัย ์ สบัเปลี่ยน-ออก เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

1.หน่วยลงทนุ : NN (L) Greater China Equity (LU0119216801) 97.18% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

2.อื่นๆ 2.82% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.1605% ต่อปี

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 4 ในกลุ่ม Thailand Fund China Equity ขอ้มลู ณ วันที ่31 ม.ีค. 2564 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.2140% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.8355% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : GC : INGGRCF:TB 

กองทนุหลกั :  INGLTWP:LX ขอ้มลู ณ 31 มีนาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com   เว็บไซต ์www.uobam.co.th

ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ (เพียงกองทนุเดียว) โดยกองทนุรวม

ต่างประเทศดงักลา่วมีนโยบายเนน้ลงทนุอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ในตราสารทนุ และ/หรือ

หลกัทรพัยท์ีโ่อนสทิธิได ้(Transferable securities) ซ่ึงออก หรือจดทะเบียน และ/หรือทาํการซ้ือ

ขายในประเทศตลาดเกดิใหม่ทีก่าํลงัเป็นทีน่่าจบัตามอง (Emerging countries) ซ่ึงไดแ้ก ่

สาธารณรฐัประชาชนจีน ฮ่องกง และไตห้วัน โดยลงทนุในกองทนุย่อย NN (L) Greater China 

Equity  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า NAV ของกองทนุ

การลงทนุมีความเสีย่ง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ ผลการ

ดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งตาม

ดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จาํนวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น /หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่า

เงนิลงทนุเร่ิมแรกได้

กองทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ตอ่ปี *** ดชัน ีMSCI Golden

 Dragon 10/40 (NR) ซ่ึงเป็นดชันเีปรียบเทยีบของกองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซ่ึงเป็นกองทนุปลายทาง ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่าํนวณผลตอบแทน

กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่
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NN (L)
Greater China Equity

Investment Policy
The fund consists of a portfolio of stocks of companies diversified throughout all sectors of the greater Chinese 
economy. The issuers of these stocks are established, listed or traded in the People’s Republic of China, Hong Kong 
Special Administrative Region or Taiwan. Other than directly investing in companies, the fund may also invest in other 
financial instruments. The Fund may also invest directly, up to 20% of its net assets, in mainland China via Stock Connect 
which is the mutual market access programme through which investors can deal in selected securities. The fund uses 
active management to target companies that are the most promising companies on the greater Chinese markets based 
on fundamental analysis, with stock, country and sector deviation limits maintained relative to the benchmark. Its stock-
level composition will therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim 
to beat the performance of the benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). The benchmark is a broad representation 
of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark 
universe. We ensure the portfolio is diversified across the region, at country level and stock level. You can sell your 
participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs 
daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Morningstar Ratings 31/01/2021

* This performance was achieved when the fund had different characteristics.

Cumulative Performance (NET %)

USD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y
Since

Inception
Fund 1.22 19.17 21.98 53.45 62.59 151.99 319.45
Benchmark 0.98 12.81 21.36 45.43 39.83 146.24 320.35

USD 1Y 3Y 5Y
Since

Inception
Fund 53.45 17.59 20.30 6.92
Benchmark 45.43 11.82 19.75 6.93

Calendar Year Performance (NET %)

Annualized Performance (NET %)

USD 2021YTD 2020 2019 2018 2017 2016
Fund 10.85 31.10 30.62 -12.43 35.85 -0.43
Benchmark 7.32 29.04 23.74 -14.90 43.79 5.40

Data as of 28/02/2021

Key Information
Fund Type EQUITY
Share Class Type P Capitalisation
Share Class Currency USD
ISIN Code LU0119216801
Bloomberg Code INGLTWP LX
Reuters Code LU0119216801.LUF
Telekurs Code 1163879
WKN Code 664635
Sedol Code -
Domicile LUX
Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) [MSCI 

Golden Dragon (NR) until 30 Sep 2018; 
MSCI Taiwan until 31 May 2

Nav Frequency Daily

Fees
Ongoing Charges 1.90%
Annual management fee 1.50%
Fixed Service Fee 0.35%

Fund Facts
Launch Fund 30/08/1999
Launch Share Class 01/10/1999
Net Asset Value USD 2,097.23
Previous month NAV USD 2,071.92
1 Year High (17/02/2021) USD 2,394.09
1 Year Low (19/03/2020) USD 1,127.29
Fund’s Total Net Assets (Mln) USD 374.40
Share Class Total Net Assets (Mln) USD 140.78
Total Net Value Investments (Mln) USD 359.44
Number of outstanding shares 67,129

Top 10 Holdings
TENCENT HOLDINGS LTD 8.13%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5.85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5.70%
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 3.35%
BAIDU ADR REPTG  INC CLASS A 3.32%
TRIP COM GROUP ADR LTD 3.12%
JD.COM ADR REPRESENTING INC 3.12%
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 3.02%
MEITUAN 2.98%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2.98%
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Legal Disclaimer
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Legal Disclaimer
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.



Statistics

USD 1 Year 3 Years 5 Years
Annualized Portfolio Return 53.45 17.59 20.30
Standard Deviation 20.60 19.44 16.86
Sharpe Ratio 2.59 0.83 1.13
Alpha 3.42 5.12 1.09
α (%) 8.02 5.76 0.55
Beta 1.07 1.02 0.97
R-Squared 0.90 0.94 0.92
Information Ratio 1.22 1.24 0.11
Tracking Error 6.60 4.65 4.91

NN (L)
Greater China Equity

SRRI
Lower risk - Typically lower 
rewards

Higher risk - Typically higher 
rewards

Risk 1 2 3 4 5 6 7

VaR (95% annualized)

Risk Profile

Historical data, such as is used for calculating this indicator, may not be a reliable indication of the future risk 
profile of this fund. There is no guarantee that the risk indicator will remain unchanged, it may shift over time. 
The lowest category of risk does not mean that the investment is risk-free.

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within 
a certain confidence interval.

This fund is in category 6 because of the behaviour of the product during the measuring period. The overall 
market risk, taking into account past performances and future potential evolution of the markets, associated 
with stocks and/or financial instruments used to reach the investment objective is considered high.
These financial instruments are impacted by various factors. These include, but are not limited to, the 
development of the financial market, the economic development of issuers of these financial instruments who 
are themselves affected by the general world economic situation and the economic and political conditions in 
each country. The Sub-Fund’s liquidity risk is set to medium. Liquidity risks may arise when a specific underlying 
investment is difficult to sell. Moreover, currency fluctuation may impact highly the Sub-Fund’s performance. 
Investments in a specific theme are more concentrated than investments in various themes. No guarantee is 
provided as to the recovery of the initial investment. The fund may invest in China A-shares through Stock 
Connect, a system facilitating equity investment to the Chinese market. Investments through this system are 
subject to specific risks, including but not limited to, quota limitations, trading restrictions, recalling of eligible 
stocks, clearing and settlement risk and regulatory risk. Investors are advised to familiarise themselves with the 
risks of this system as outlined in the prospectus.

Data as of 28/02/2021

Other share classes
X Capitalisation LU0121204944
N Distribution LU0953790440
Y Capitalisation LU0756535570
O Capitalisation LU1687282472
I Capitalisation LU0303706609
P Distribution LU0119217288
R Capitalisation LU1687282639
R Distribution LU1687282803

Currency Allocation
HKD 44.76%
USD 26.88%
TWD 15.94%
CNY 11.96%
EUR 0.45%

Sector Allocation
Consumer Discretionary 25.44%
Information Technology 23.40%
Communication Services 14.95%
Financials 11.31%
Cash 7.04%
Materials 5.37%
Real Estate 5.33%
Industrials 3.22%
Consumer Staples 2.40%
Health Care 1.55%

Country Allocation
China 72.14%
Taiwan 14.61%
Cash 7.04%
Hong Kong 5.76%
Synthetic Cash 0.45%
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NN (L)
Greater China Equity

Legal Disclaimer

This is a promotional document and as such the views contained herein are not to be taken as an offer, advice or recommendation to buy or sell any 
investment or interest thereto. The information in this material can neither be considered as a fiscal or legal advice. Reliance upon information in this material 
is at the sole risk and discretion of the reader.

The Luxembourg funds mentioned in this document are sub-funds of SICAV’s, established in Luxembourg. These SICAV’s are duly authorized by the 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg. Both sub-fund and SICAV are registered with the CSSF.  All performance values that 
are not given in the fund currency have been calculated by conversion. The performance is calculated on the basis of the net asset value per unit: NAV-NAV 
(excluding any initial charge; distributions reinvested), with income reinvested. Where a Fund invests overseas, its value may fluctuate due to currency 
exchange rates. The Ongoing Charges are the sum of all commissions and costs charged on an ongoing basis to the average fund assets (operating expenses). 
The value is expressed as a percentage of the fund’s assets. Unless otherwise stated, all data is unaudited. 

Investment sustains risk which may include the risk of capital loss. Please note that the performance quoted above is historical and the value of your 
investment may rise or fall and also that past performance is no guarantee of current or future performance. The past performance is not indicative of future 
results and shall in no event be deemed as such. Price of Units and any income from them may fall as well as rise and is not guaranteed. Investors may not get 
back the amount originally invested. Foreign exchange volatility constitutes an additional exchange rate risk.Investors should not base investment decisions on 
this document. Read the prospectus before investing. The value of your investments depends in part upon developments on the financial markets. In addition, 
each fund has its own specific risks. See the prospectus for fund-specific costs and risks. For more detailed information about the investment fund, its costs 
and risks, please refer to the prospectus, Key Investor Information Document (KIID) and the corresponding supplements. These documents together with the 
annual report and the articles of incorporation for the Luxembourg domiciled product(s) are available  on www.nnip.com. And free of charge upon request by 
(e-)mail to: info@nnip.com or  Schenkkade 65, P.O. Box 90470; 2509 LL The Hague, Netherlands. 

As the product may not be authorized or its offering may be restricted in your jurisdiction, it is the responsibility of every reader to satisfy himself as to the full 
observance of the laws and regulations of the relevant jurisdiction. The Shares of the Fund have not been registered under the United States Securities Act of 
1933 or the securities laws of any states of the United States, and the Fund has not been registered under the United States Investment Company Act of 
1940. Shares of the Fund are not available to be offered or sold directly or indirectly in the United States or to or for the account or benefit of any United 
States Person, except pursuant to an exemption form, or in a transaction not subject to, applicable United States securities laws. 

This document has been prepared with due care and diligence. While particular attention has been paid to the contents of this document, no guarantee, 
warranty or representation, express or implied, is given to the accuracy, correctness or completeness thereof. Any information given in this document may be 
subject to change or update without notice. For updated information, please send NN Investment Partners  an e-mail at info@nnip.com or visit 
www.nnip.com. Neither NN Investment Partners nor any other company or unit belonging to the NN Group, nor any of its officers, directors or employees can 
be held direct or indirectly liable or responsible with respect to the information and/or recommendations of any kind expressed herein. No rights can be 
derived from the information in this document. 

No direct or indirect liability is held for any loss sustained or incurred by readers as a result of using this document or basing any decisions on it. This 
presentation and the information contained herein must not be copied, reproduced, distributed or passed to any person at any time without our prior written 
consent. Any claims arising out of or in connection with the terms and conditions of this disclaimer are governed by Dutch law.

Footnote
Top 10 Holdings are shown excluding Cash and Synthetic Cash. Portfolio Allocations (if available) are shown including Cash and Synthetic Cash. Cash includes 
Deposits, Cash Collateral, FX Spots, FX Forwards and Other Liquid Assets like payables & receivables. If an allocation includes Derivatives, Synthetic Cash 
includes Derivatives’ Cash Offsets.



AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Money Market General

5th Percentile 0.10 0.25 0.56 1.04 1.16 1.67 0.01 0.01 0.01 0.09 0.08 0.20

25th Percentile 0.07 0.21 0.46 0.93 1.03 1.56 0.02 0.02 0.03 0.12 0.10 0.22

50th Percentile 0.03 0.13 0.35 0.78 0.90 1.48 0.02 0.03 0.03 0.13 0.10 0.22

75th Percentile 0.01 0.06 0.19 0.69 0.79 1.31 0.02 0.03 0.03 0.13 0.11 0.23

95th Percentile -0.02 0.00 0.13 0.59 0.61 1.24 0.04 0.05 0.05 0.14 0.12 0.24

Money Market Government

5th Percentile 0.08 0.18 0.41 0.97 1.05 1.63 0.01 0.01 0.01 0.12 0.10 0.20

25th Percentile 0.05 0.12 0.29 0.87 0.96 1.52 0.01 0.01 0.02 0.13 0.10 0.22

50th Percentile 0.03 0.09 0.24 0.80 0.86 1.44 0.02 0.02 0.02 0.14 0.11 0.22

75th Percentile 0.02 0.07 0.19 0.73 0.80 1.39 0.02 0.02 0.03 0.14 0.12 0.23

95th Percentile -0.01 0.03 0.09 0.60 0.70 1.26 0.05 0.05 0.04 0.16 0.13 0.24

SET 50 Index Fund

5th Percentile 7.76 25.10 30.59 -3.63 4.17 6.19 15.97 22.19 22.98 22.29 17.99 16.83

25th Percentile 7.50 24.78 30.20 -3.86 3.93 5.67 16.60 22.40 23.11 22.48 18.16 17.05

50th Percentile 7.36 24.57 29.82 -4.10 3.76 5.57 16.62 22.55 23.20 22.56 18.20 17.07

75th Percentile 7.24 24.08 29.25 -4.18 3.44 5.08 16.67 22.57 23.22 22.59 18.24 17.14

95th Percentile 6.52 23.04 28.21 -4.38 3.15 4.89 16.73 22.77 23.28 22.64 18.26 17.20

Short Term General Bond

5th Percentile 0.25 0.71 1.10 1.53 1.55 2.28 0.02 0.02 0.03 0.13 0.10 0.21

25th Percentile 0.17 0.50 0.91 1.33 1.32 1.95 0.03 0.03 0.04 0.15 0.12 0.24

50th Percentile 0.09 0.33 0.59 1.16 1.18 1.80 0.06 0.06 0.10 0.21 0.21 0.30

75th Percentile 0.07 0.19 0.31 0.95 1.02 1.69 0.09 0.10 0.17 0.37 0.32 0.42

95th Percentile -0.02 0.11 -1.35 0.10 0.51 1.10 0.19 0.26 1.96 1.60 1.40 1.37

Short Term Government Bond

5th Percentile 0.04 0.17 0.56 1.06 1.09 1.54 0.01 0.01 0.02 0.12 0.10 0.20

25th Percentile 0.02 0.11 0.30 0.81 0.88 1.45 0.02 0.02 0.03 0.12 0.10 0.22

50th Percentile -0.04 -0.02 0.02 0.63 0.75 1.43 0.05 0.05 0.04 0.15 0.13 0.24

75th Percentile -0.06 -0.04 -0.05 0.50 0.59 1.27 0.08 0.10 0.13 0.18 0.18 0.27

95th Percentile -0.11 -0.06 -0.12 0.32 0.37 1.02 0.26 0.37 0.30 0.30 0.29 0.58

US Equity

5th Percentile 15.47 37.21 81.42 24.03 22.24 11.93 14.22 15.08 20.30 15.72 13.47 12.95

25th Percentile 7.05 18.75 65.74 15.00 14.70 11.93 14.97 15.43 20.86 17.54 14.55 13.02

50th Percentile 6.53 17.47 52.98 13.50 12.90 11.93 19.08 18.30 22.49 18.22 14.77 13.11

75th Percentile 1.41 13.89 50.34 9.07 11.15 10.31 24.15 23.06 26.74 21.71 17.15 13.15

95th Percentile -3.74 6.46 37.25 5.47 8.60 9.01 36.85 32.37 36.75 24.54 18.43 13.18

Greater China Equity

5th Percentile 6.22 19.54 61.63 12.44 17.11 7.16 18.77 16.62 18.25 16.63 14.54 14.92

25th Percentile 2.46 14.34 43.49 10.15 11.76 5.94 22.50 18.73 19.42 17.55 15.52 17.42

50th Percentile -1.49 12.70 33.19 8.91 10.42 4.23 25.95 20.53 20.66 18.70 16.37 19.42

75th Percentile -2.87 7.01 19.75 -1.41 5.08 -0.18 30.48 23.42 23.40 19.41 16.84 20.49

95th Percentile -6.28 3.67 11.99 -3.75 1.20 -1.15 42.04 28.27 27.00 21.69 17.42 22.40

Thai Free Hold

5th Percentile 7.34 16.96 64.35 4.03 7.79 10.01 10.93 10.30 11.77 7.74 6.99 8.03

25th Percentile 3.54 9.74 15.52 -1.22 4.11 8.36 13.74 16.24 20.80 12.26 10.14 14.11

50th Percentile -0.65 2.97 7.80 -3.30 -0.83 3.54 20.57 28.84 36.73 16.25 13.82 20.95

75th Percentile -4.01 -1.55 -2.96 -9.09 -6.31 -1.54 57.19 69.53 70.38 27.72 26.07 28.93

95th Percentile -10.40 -14.37 -20.13 -18.96 -16.12 -7.63 70.43 85.38 78.94 34.87 32.22 75.92
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชนา่ 

Greater China Fund : GC 

กองทุนรวมตราสารทนุ 

กองทุนรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ ไชน่า จะน าเงนิสว่นใหญ่ทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

(เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวมนีโยบายเนน้ลงทุนอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ในตราสารทุน และ/หรอื

หลักทรัพยท์ีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable securities) ซึง่ออก หรอืจดทะเบยีน และ/หรอืท าการซือ้ขายในประเทศตลาดเกดิใหม่

ทีก่ าลังเป็นทีน่่าจับตามอง (Emerging countries) ซึง่ไดแ้ก ่สาธารณรัฐประชาชนจนี ฮอ่งกง และไตห้วัน ทัง้นี้ กองทุนรวม

ต่างประเทศดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนใน Transferable Securities ที่มไิดอ้ยู่ใน Regulated Market หลักทรัพย ์ตราสาร 

และ/หรอืสญัญาของบรษัิททีม่ไิดจ้ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted company) และ/หรอืตราสารแห่งหนีท้ีไ่มไ่ด ้

รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) และ/หรอืหลักทรัพยท์ี่มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในระดับที่ต ่ากว่า

อันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) แต่ละบรษัิทและ/หรอืรวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิ 10% ของ

ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่นับรวมอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยท์ี่มแีผนจะ

น าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างชา้  นับแต่วันออกหลักทรัพยแ์ละตราสาร (Pre-IPO) 

ลงทุนในกองทนุยอ่ย NN (L) Greater China Equity โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทุน นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจ้ัดการ 

นอกจากการลงทุนขา้งตน้แลว้ ส าหรับการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้หรอืตวัแปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนกีลุม่หลักทรัพย ์และ/หรอือตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิ และ/หรอื

อันดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (hedging) โดยสว่นทีเ่หลอืจะลงทนุใน

ทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

กองทนุทีก่ าหนดไว ้

 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

NN (L) Greater China Equity มนีโยบายกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุ และ/หรอืหลักทรัพย์

ทีโ่อนสทิธไิดอ้ืน่ๆ (ใบส าคัญแสดงสทิธใินการซือ้หลักทรัพยท์ีโ่อนสทิธสิงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุยอ่ย และ หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซึง่ออกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ในประเทศตลาดเกดิใหม ่

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.nnip.com 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั (Passive management) 

2. NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทนุหลกั) มกีลยธุก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active Management) 

 

 

 

 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจน
ต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

3. เหมาะส าหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยควรเป็น
เงนิลงทุนสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บสว่นใหญ่
มาจากก าไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทุนนี้เป็นกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศต่างๆ ที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุ (Country Risk) ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

2. เนือ่งจากกองทนุนีล้งทุนในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทุนไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. กองทนุนีอ้าจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivative) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน ผูล้งทนุอาจจะขาดทุนหรอืไดรั้บก าไรจาก
อัตราแลกเปลีย่น/หรอืไดรั้บเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้ดังนัน้ กองทุนนี้อาจมตีน้ทุนจากการท าธุรกรรม
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ ซึง่อาจท าใหก้องทนุมผีลตอบแทนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

4. กองทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนที่
นอ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนีผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การ
ลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

6. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย       

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

http://www.uobam.co.th/
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 

ต ่า                                                            สงู 
 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนกมุภาพันธ ์2564) 

ต ่า                                                               สงู 
 

 

ต ่า                                                               สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมInformation Technology และ Consumer Discretionary 

ต ่า                                                     สงู 

 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น(Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ต ่า                                                           สงู 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 0% ของเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศ 

ทัง้นี้สามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% >25% 

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

≤20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตวัในผู ้

ออกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตวัราย

ประเทศรวม 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่30ธนัวาคม 2563                         ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

   

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด เกรธเธอร ์ไชนา่ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : NN (L) Greater China Equity (LU0119216801) 98.15 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ NN (L) Greater China Equity (Master Fund) 

 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.nnip.com 

 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของ

กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 98.15%

อืน่ๆ 1.85%

หนว่ยลงทุนของกองทุน 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

Information 
Technology

31.41%

Financials 
10.77%

Communication 
Services 8.12%

Consumer 
Discretionary

28.91%

Cash 1.08%

Industrials
7.59%

Real Estate
3.84%

Consumer Staples
1.86%

Materials 4.23%

Health Care
2.19%

          GC     NN (L) Greater China Equity 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC
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หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด

ท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.2168 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.50 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.50 1.50* 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ2,000 หน่วยหรอืเศษของ 
2,000 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 

* กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

2.1400

0.0321 0.2140 0.2342

2.6203

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.1605 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.2140 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.8355 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.nnip.com 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.7500% ของNAV 
 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nnip.com/
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23.56%

19.03%

-14.01%

21.31%

-1.37%

27.87%

15.33%

-15.40%

30.82%

5.18%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

2563 2562 2561 2560 2559

GC Benchmark

 

 

 
 
 
 

1. ดชันีชี้วดั : ดชันี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) 
GREATER CHINA EQUITY ซึง่เป็นกองทุนปลายทาง ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกุลเงนิบาท 
ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 
 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปีคอื -22.7804% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 14.82% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Greater China Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 

7. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

-  ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

-   เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุคณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 23.56% 6.11% 75 18.52% 50 23.49% 50 8.12% 25 8.62% 50 6.43% 5 5.75%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 27.87% 9.31% 50 24.62% 25 27.79% 25 7.64% 25 11.40% 25 8.07% 5 8.32%

ความผันผวนของกองทนุ 25.90% 8.88% 5 14.51% 5 26.37% 95 16.78% 5 14.82% 5 15.12% 5 14.73%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 20.78% 7.00% 5 11.81% 5 21.16% 25 16.57% 5 14.97% 5 15.30% 5 15.19%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90200/GC
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Greater China Equity ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 
 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการด าเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 

เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล่งทุน สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบว่า
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

หมายเหต:ุ  ผลการด าเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ
มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.nnip.com 

 

 

https://www.nnip.com/
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 22 กรกฎาคม 2552 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขาย: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื  :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท าการ
ในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบั
ธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุท าการใน
ตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซติีแ้บงก ์เอ็น เอ : โทรศพัท ์1588, 0-2232-2484 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

7. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

8. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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9. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด : โทรศพัท ์0-2680-1234 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2949-1999 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด : โทรศพัท ์0-2857-7000 

22. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

29. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั: โทรศพัท ์0-2016-8600 

30. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

33. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

34. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด : โทรศพัท ์0-2861-5508 

35. ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

37. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

38. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

39. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-6222 

40. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2626-7777 

41. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

42. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

43. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 4.12% 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 



กองทนุเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า  13 
 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้     
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันที ่25 กุมภาพันธ ์2564
แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองว่าขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็น
เท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
 

* CACหมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบั ติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการ

ซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจ้ัดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่

ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมา

ยอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.co.th/
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ลกัษณะส าคญัของกองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทนุหลกั) 

 

ประเภทกองทนุ     :        กองทนุเปิด สกลุดอลลารส์หรัฐ ซึง่จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ 

อายโุครงการ        :        ไมก่ าหนด 

 

นโยบายการลงทนุ :       กองทุนยอ่ย เนน้ลงทุนอยา่งกระจายความเสีย่ง (ดว้ยเงนิลงทุนอยา่งนอ้ย 2 ใน 3) ในตราสารทุน 

และ/หรอืหลักทรัพยท์ีโ่อนสทิธไิดอ้ืน่ ๆ  (ใบส าคัญแสดงสทิธใินการซือ้หลักทรัพยท์ีโ่อนสทิธสิงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของ

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุยอ่ย และหุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซึง่ออกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ในประเทศตลาดเกดิใหม ่ประเทศใดๆ

ตอ่ไปนี ้: สาธารณรัฐประชาชนจนี ฮอ่งกง และไตห้วัน หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศดังกลา่ว หรอื

ซือ้ขายอยู่ในประเทศดังกลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า  15 
 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)หมายถงึ ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market 
Risk) หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก
ปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาได ้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามผัน
ผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives)หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)หมายถึง ความเสี่ยงที่ เก ิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตอุืน่  ๆจนท าใหไ้มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น 
แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทนุรวมลงทุนในชว่งที่
บาทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่ท าไดด้ังนี ้

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

5. ความเสีย่งจากการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk)หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

6. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk)หมายถงึความสามารถในการด าเนนิ
ธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้  ๆ

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนินงานที่ผันผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk)
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทุนทีก่ระจาย
การลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสาร
ทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนินงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 

 


