
 
 

 

             
             

         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
          

    

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามคิ บอนด ์ฟนัด์
United Global Dynamic Bond Fund : UDB

หนว่ยลงทนุชนดิรบัซือ้คนืแบบปกต ิ: (UDB-N)
กองทนุรวมตราสารหนี้

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 
กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามคิ บอนด ์ฟันด ์ชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ  1 
 

 

นโยบายการลงทนุ 
กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond 
(Class I) (กองทนุหลัก) เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ ซึง่กองทนุหลักเป็นกองทนุเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป (Retail Fund) จัดตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) และจดทะเบยีนทีป่ระเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) ทัง้นี้ กองทนุ
หลักบรหิารจัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A.ซึง่จดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ เป็น
สมาชกิของ IOSCO และกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund)  

ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
(Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ ในแตล่ะขณะ 
กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้
ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) 
โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรืออัตรา
ดอกเบีย้อืน่ และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อา้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และ/หรือ อาจทํา
ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities lending) หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้รวมถงึ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุหลกั 
กองทนุ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มวีัตถปุระสงคห์ลักเพือ่ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีด่ี
จากการกระจายการลงทนุไปในตราสารหนี้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก โดยกองทนุหลักจะเนน้ลงทนุในทรัพยส์นิที่
ใหผ้ลตอบแทนสงู ซึง่รวมถงึตราสารหนีท้ีม่คีวามน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(High Yield Bonds) ตราสารหนี้
ทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Bond) ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
(Investment grade) ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ (Convertible bond) และตราสารหนีอ้ืน่  ๆ 
 
นอกจากนี้ กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึง่รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีงสญัญาฟอรเ์วริด์ (Forwards) ที่
อา้งองิกับอัตราแลกเปลีย่น เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิเมือ่แปลงกลับมาเป็นเงนิสกลุยโูร สัญญา
ฟิวเจอร ์(Futures) ทีม่ตีัวแปรอา้งองิเป็นอัตราดอกเบีย้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ (duration) สญัญา 
swaps และ options ทีอ่า้งองิกบั credit (Credit Default Swap and Option) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นเครดติ โดย
ไมใ่ชเ่พือ่การลงทนุ 
 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : https://www.jupiteram.com/sg/en 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามคิ บอนด ์ฟันดม์ุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 

(passive management) 

2. The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรกุ 
(active management) 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร?
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1. ผูล้งทุนที่ตอ้งการกระจายการลงทุนไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่สามารถลงทุนไดท่ั้วโลก และ
สามารถลงทุนไดใ้นระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและ
ผลตอบแทนของกองทุนได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถยอมรับความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกับ
กองทนุนีแ้ละกองทนุหลักได ้

2. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้
 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีไ่มส่ามารถยอมรับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในตา่งประเทศ ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้และความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งของกองทนุหลักได ้

2. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุเฉพาะใน ตราสารหนี้ทีม่คีณุภาพด ีสภาพคลอ่งสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของราคาตํ่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าวเชน่เดยีวกับ 
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 
 

 
 

 

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี้
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามคิ บอนด ์ฟันด ์สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากว่า
อันดับทีล่งทนุได ้(non - investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond)ในอัตราสว่นที่
มากกวา่อัตราสว่นของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ของผูอ้อก
ตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จํานวนได ้

2. ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดังกลา่วเมือ่มคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และผูล้งทนุ
ควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วัตถปุระสงค ์และฐานะการเงนิของ
ผูล้งทนุเอง 

3. กองทุนไทยและกองทนุหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร 
(Efficient Portfolio Management) ทําใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่
รับความเสีย่งไดส้งู 

4. เนือ่งจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

5. กองทนุรวมนี้ไมไ่ดถ้กูจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํา่เชน่เดยีวกบักองทนุรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน้จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

6. กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทนุในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งตํ่า จงึไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการ
หรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

7. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกตแิละชนดิรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตไิม่สามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการจะ
แยกคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

8. กองทนุรวมนี้ลงทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและสหราชอาณาจักร ผูล้งทนุจงึ
ควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

9. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนที่
นอ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

10. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนั้น หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมได ้          
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 
 

 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

หมายเหต ุ: กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามคิ บอนด ์ฟันด ์เป็นกองทนุรวมประเภทตราสารหนี้ ทีม่นีโยบาย
การลงทนุในตราสาร non-investment grade/unrate โดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของ NAV 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญั 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 
                             ตํา่                                                                                                   สงู 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

                       ตํา่                                                                                                  สงู 
 

 
 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวั (High concentration risk)  
 

 
 
 

 

 

 
 

Gov / AAA AA, A BBB Non-investment grade / Unrated 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

อนัดับความ
น่าเชือ่ถอืสว่นใหญ่

ของกองทนรวม 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                  สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                   สงู
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 ตํา่                         สงู 
    

20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 
 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและสหราชอาณาจักร  
 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น(Exchange rate risk)  

                            ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ  96.33 ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัว
รายประเทศรวม 
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ขอ้มลู ณ วันที ่29 มกราคม 2564                           ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2564 

 
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามคิ บอนด ์ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond (Class I) 98.67 

 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) 

 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2564 
สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00536  
และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:https://www.jupiteram.com/sg/en 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
% ของ NAV

UDB The Jupiter Global Fund –
Jupiter Dynamic Bond (Class I) 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 98.67%

อืน่ๆ 1.33%

Government 
Bond 35.7%

Corporate 
Bond 52.0%

Floating Rate 
Note 8.0%

Convertible 
Bond 0.6%

Mutual Fund 
1.1%

Common 
Stock 0.4%
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คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

 

หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง

เดยีวกนั (ถา้ม)ี 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0025 เป็นตน้ 
- ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00536 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 
รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.00 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.00** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

 
* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกบัผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่

หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 
** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

 

 
 

0.8025

0.0321 0.1605 0.0047

0.9998

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.428 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 
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คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั 
 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2564 
สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:https://www.jupiteram.com/sg/en 
 
 
 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของ NAV 
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1.  ดชันชีีว้ดั คอื ไมม่ดีชันชีีว้ดั เนือ่งจากกองทุนหลกัมกีลยุทธก์ารลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึง่
ผูจ้ดัการกองทุนหลกัสามารถบรหิารจดัการการลงทุนดว้ยกลยุทธท์ ีห่ลากหลาย ดงัน ัน้ บรษิทัจดัการของ
กองทุนหลกัจงึเห็นวา่ไมม่ดีชันชีีว้ดัใดทีเ่หมาะสมกบัรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลกั และไมม่ดีชันชีีว้ดั  
(Benchmark) ใดทีเ่หมาะสมในการวดัผลการดาํเนนิงาน 

2.  ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3.  กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี(หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -8.9601% 

4.  ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 3.69% ตอ่ปี 

5.  ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Bond Discretionary 
F/X Hedge or Unhedge  

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00536 

6.  ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -0.38% 1.48% 75 1.20% 75 3.92% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.16% 

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 N/A 

ความผนัผวนของกองทุน 0.57% 1.03% 5 1.46% 5 5.21% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.69% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 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 N/A 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
 คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00536 

  
 

6.78%
7.45%

-1.45%-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%

2563 2562 2561

UDB-N

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2564 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
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 แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
 

 

 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
 
หมายเหต ุขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 มกราคม 2564 
คณุสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:https://www.jupiteram.com/sg/en 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 27 กมุภาพันธ ์2561 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื  : ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่  : ไมก่ําหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุ
ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ 
หมายเหต:ุ สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้

ที ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 27 กมุภาพันธ ์2561 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 27 กมุภาพันธ ์2561 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

*ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

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

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

4. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

5. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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7. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

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

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

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

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

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

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

17. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์1621 

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

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

20. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 

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

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

23. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

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

25. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

26. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

     หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 62.97% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์: 0-2786-2222  โทรสาร : 0-2786-2377 
Website : www.uobam.co.th 
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์อง
บรษัิทจัดการ  
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 

ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่ 29 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนว
รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย
พจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุที่
จะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่ 
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

 
2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk)เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้
โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้
ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้
ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration)
สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk)หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่ง
ทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิ
ดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่ง
จากดังกลา่ว ซึง่ทําไดด้ังตอ่ไปนีค้อื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม :ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ง
หรอืไม ่
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4. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการ
ดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุใน
ประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่ใน
ประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุน
ดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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