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United China A-Shares Innovation Fund : UCI 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ดไชน่า เอ แชร ์อนิโนเวชัน่ ฟันด ์  1 
 

 

1 นโยบายการลงทนุของกองทนุไทย 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United China A-Shares Innovation 

Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึง่เป็นกองทุนที่จัดตัง้และบรหิารจัดการโดย 

UOB Asset Management Ltd(Singapore) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ ซึง่กองทนุหลักจดทะเบยีนทีป่ระเทศสงิคโปร ์และเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ (Authorised scheme) 

ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act 

(Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาด

ซื้อขายหลักท รัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญ ของInternational Organizations of Securities Commission 

(IOSCO) ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทัง้นี้กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนตามความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรม

ป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ และ/หรอื อาจทํา

ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities lending) ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื หรอืธรุกรรมการซือ้โดย

มีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ไดท้ั ้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Note) 

 
2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนหลักมวีัตถุประสงคก์ารลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนสว่นใหญ่ในตราสารทุน 

และตราสารทุนของบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน (A-Shares) ไดแ้ก่ Shanghai 

Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึง่กองทุนหลักคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์

จากการพัฒนาดา้นเทคโนโลย ีนวัตกรรม และแนวโนม้การเตบิโตในดา้นตา่งๆ (trends)นอกจากนี้กองทนุหลัก

อาจเขา้ลงทนุในตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนบน ChiNext Market ซึง่เนน้บรษัิททีเ่กีย่วกบันวัตกรรม และ/หรอืSME 

Board ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหุ น้ขนาดเล็กถึงกลาง (SME) และเป็น sub-board ของ Shenzhen Stock 

Exchange (SZSE) และ Science and Technology Innovation Board ซึง่เป็นตลาดซือ้ขายหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็น sub-board ของ Shanghai Stock Exchange รวมถึงการลงทุนใน         

ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศจนีอืน่ๆโดยปัจจบุนั กองทนุหลักลงทนุในตราสารทนุที่

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศจนีผ่านใบอนุญาต RQFII ทัง้นี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนไดโ้ดยไม่

กําหนดสัดส่วนการลงทุน และในบางครัง้อาจมีการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมกองทุนหลักอาจลงทุนใน

หลักทรัพยอ์ืน่ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการลงทนุในกองทนุ ETF (Exchange Traded Funds) และตราสาร

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทนุ เชน่ depositary receipts 

ทัง้นีก้องทนุหลักไดม้อบหมายให ้Ping An Fund Management Company Limited เป็นผูบ้รหิารการลงทนุ 

นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ง 

และ/หรือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) แต่จะไม่

ลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก :  

https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW 
 
 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 

https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW
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กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ดไชน่า เอ แชร ์อนิโนเวชั่น ฟันดม์ุ่งหวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทุนหลัก 

(Passive management)  

2. United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc(กองทุนหลัก) มกีลยุทธใ์นการบรหิารแบบ

เชงิรกุ (Active management) 

 

 

 

1. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอื

ลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้                 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน

ตราสารหนี้ทั่วไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุในตา่งประเทศและสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุได ้ในระดับ

ปานกลางถงึสงู 

 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทนุนีจ้งึมี

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทัง้นี้ กองทุนไทยอาจ

ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจั้ดการ

กองทนุ ผูล้งทนุอาจไดร้ับผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้ับเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

2.  กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารงาน (Efficient Portfolio Management) ทําใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุ

ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทุน

ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรงจงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู 

3. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนหลักสามารถลงทุนในสกุลเงนิไดห้ลากหลาย จงึม ี 

ความเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไม่

สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ทําใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่ง
มากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/
ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง  

5. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

6. กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ

พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

7. กองทุนหลักมกีารจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 
ไถถ่อนหน่วยลงทนุ (รวมถงึการไถถ่อนผา่นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ) เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของกองทุนหลัก ดังนั้น ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่า   
หน่วยลงทุนในวันทีส่ง่คําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไมไ่ดรั้บเงนิคา่ขาย
คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

  

 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

http://www.uobam.co.th/
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

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

 
                            ตํา่                                                                                            สงู 

 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู เดอืนมนีาคม 2564) 

 

 

 

 

                            ตํา่                                                                สงู 
 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Industrials  

 

 

 

หมายเหต:ุ  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

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

                   ตํา่                                                                                          สงู 

 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ 85.74 ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

≤ 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

การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

 

ตํา่                  สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน

รายประเทศรวม 

   ตํา่                                              สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน

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

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไชนา่ เอ แชร ์อนิโนเวช ัน่ ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : UOB-United China-A INN-USD A 88.54 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ United China A-Shares Innovation Fund – Class A 

 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
คณุสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  
https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW 
 

หมายเหตเุปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ (Class) เป็น United China A-Shares Innovation Fund – 

Class T USD Acc มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง
ประเทศ 88.54%

อืน่ๆ 11.46% Information 
Technology

18.58%

Cash 12.61%

Industrials
26.03%

Consumer 
Discretionary

5.55%

Consumer Staples
24.06%

Materials 8.31%

Health Care
4.85%

      UCI                                             United China A-Shares Innovation Fund –  

                                                                                     Class A USD Acc 

https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW
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หมายเหต:ุ   

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00704/UCI 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทต่อจํานวนหน่วย
ลงทุนทุก 500 หน่วย 

หรอืเศษของ 500 หน่วย 
ทีทํ่าการโอน 

ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคน
ไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

 

หมายเหต:ุ  ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

0.2140

1.8511

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.70175 

1.6050 

0.0321 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
 

 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  

https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW 
 

หมายเหต ุเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ (Class)เป็น United China A-Shares Innovation Fund – 

Class T USD Acc มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 

 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0500% ของ NAV 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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11.61%

11.08%

10.80%

11.00%

11.20%

11.40%

11.60%

11.80%

2563 2562 2561 2560 2559

UCI Benchmark

 

 
 

 
 

1. ดชันชีีว้ดั คอื ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมหลักปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่
เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 

หมายเหต ุผลการดําเนนิงานปี 2563 เป็นผลการดําเนนิงานตัง้แตว่ันที ่20 พฤศจกิายน 2563 ถงึ 30 ธันวาคม 2563 
เนือ่งจากกองทนุนี ้จดทะเบยีนวันที ่20 พฤศจกิายน 2563 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี(หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -4.0662% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 6.85% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Greater China Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00704/UCI 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายนุอ้ยกวา่1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา 

-   เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

สามารถดผูลการดําเนนิงานของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  

https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW 

  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

หมายเหต ุเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ (Class) เป็น United China A-Shares Innovation Fund – 
Class T USD Acc มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

ผลตอบแทนกองทนุรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.61%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.08%

ความผันผวนของกองทนุ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.85%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.04%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

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

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00704/UCI
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Greater China Equity ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนที่การเปรยีบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น

สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  

https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW 
 
หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) เป็น United China A-Shares Innovation Fund – 
Class T USD Acc มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 

 

 

https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 20 พฤศจกิายน 2563 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้:  

ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

 

วนัท าการขายคนื: ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 14.00 น.  

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยมิ
ใหนั้บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิทจัดการ
กองทุนรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการ(โดยกองทนุผอ่นผันการคํานวณ NAV 1 วันทําการ) 

หมายเหต ุสามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

 

 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 20 พฤศจกิายน 2563 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 20 พฤศจกิายน 2563 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 20 พฤศจกิายน 2563 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 20 พฤศจกิายน 2563 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

1. บรษัิทหลกัทรัพยฟิ์นันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลกัทรัพยเ์อเชยี พลสั จํากดั  : โทรศพัท ์0-2680-1234 

6. บรษัิทหลักทรัพยเ์มยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

7. บรษัิทหลกัทรัพยไ์อ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

8. บรษัิทหลักทรัพยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์ 0-2659-8000 

9. บรษัิทหลกัทรัพยก์รงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

10. บรษัิทหลกัทรัพยเ์ออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

11. บรษัิทหลกัทรัพยก์รงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

18. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

24. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088 -9797 

27. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

28. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

29. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

31. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

32. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

34. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

35. บรษัิทฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

36. บรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

37. บรษัิทหลกัทรัพยท์สิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

38. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ) เทา่กบั  10.49% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจิัดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ม ิไดเ้ป็นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มูล
ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ 

แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อให ้

ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ

กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม

ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uobam.co.th/
mailto:thuobamwealthservice@UOBgroup.com
http://www.uobam.co.th/
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ลกัษณะส าคญัของกองทนุUnited China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc 
(กองทนุหลกั) 

 

ชือ่กองทนุ : United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc 

บรษิทัจดัการ : 
(Management 
Company) 

UOB Asset Management Ltd(Singapore) 

วนัทีจ่ดัต ัง้ United China 
A-Shares Innovation 
Fund 

1 สงิหาคม 2562 

วนัทีจ่ดัต ัง้ United China 
A-Shares Innovation 
Fund – Class T USD Acc 

18 กมุภาพันธ ์2564 

ประเภทโครงการ : ตราสารทนุ 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ ประเทศสงิคโปร ์(Singapore) 

วนัท าการซือ้ขาย ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

ผูด้แูลผลประโยชน:์ State Street Trust (SG) Limited 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยส์นิ: State Street Bank and Trust Company, 
Singapore Branch and Industrial Commercial Bank of China 
Limited 

Bloomberg Ticker : UNCAICT SP 

Bloomberg reference 
index Ticker : 

CSIR0300 Index 

Website https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-
details.page??mstarid=F000015IAW  

 

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) เป็น United China A-Shares Innovation Fund – 

Class T USD Acc มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ดไชน่า เอ แชร ์อนิโนเวชัน่ ฟันด ์  15 
 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) 
หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัย

ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณา

ไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมี

ความผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

 
2. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ

ดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก     
กองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ย
เชน่กนั ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งดังกลา่ว  

  

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู ้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก            
อัตราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

 
4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่

กองทนเขา้ไปลงทุนเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตุอืน่ๆ 
จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 

บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสัดสว่นการลงทุนในกองทุนหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

5. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk)สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้บาง
ประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐานดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกล่าวยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying 
Security) 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความ

เสีย่งเท่านัน้ ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งดังกล่าวอาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้
หากอัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทนุคาดการณ์ไวอ้ยา่งไรก็ดกีองทุนยังคงมี
ความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิัตติาม ดังนัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุจะทําธรุกรรมกบัธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์
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6. ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งที่เกดิ

จากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด 

กฎเกณฑห์รอืนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถ

ชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอ้ป และ/หรอื

สญัญาฟอรเ์วริด์ไดซ้ ึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพื่อประเมนิความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆเพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้

 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน

มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกดิ

จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่

อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวด

อตุสาหกรรม 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารที่

ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง

เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ

ในหลายประเทศ 


