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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั เดลี ่อลัตรา้ พลสั ฟนัด์

United Income Daily Ultra Plus Fund 

UIDPLUS

กองทนุรวมตราสารหนี้

กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งท ัง้ในและตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564

 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายเนน้ลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ ตราสารทางการเงนิทีรั่ฐบาล 
องคก์าร หน่วยงานของรัฐบาลองคก์ารระหวา่งประเทศ รัฐวสิาหกจิ หรอืภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรอืผูค้ํ้าประกัน โดยอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับ
ความน่าเชือ่ถอื (Unrated) หรอืไดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment 
Grade) ทัง้นี้ กองทนุจะนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุ โดยบรษัิทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผูรั้บ
ดําเนนิการในสว่นของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) ทัง้นี้ เฉพาะทรัพยส์นิในต่างประเทศใน
สัดส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 15 % ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนเท่านัน้ หรอืบรษัิทจัดการอาจจะเป็นผูดํ้าเนนิการ
ลงทุนในสว่นดังกล่าวเอง โดยขึน้อยู่กับดุลพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
โดยไม่รวมสว่นของการลงทุนในประเทศและการลงทุนในต่างประเทศในสว่นทีเ่หลอื ซึง่บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
ลงทนุเอง และมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ รวมถงึเงือ่นไขการเปลีย่นผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุใน
ต่างประเทศซึง่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการ
ลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบรษัิททีจั่ดตัง้ในประเทศสงิคโปร ์
และไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิจัดการลงทนุภายใตก้ารกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) 
ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทัง้นี ้ผูรั้บมอบหมายงาน
ดา้นการจัดการลงทนุในตา่งประเทศอาจนําทรัพยส์นิของกองทนุตามสดัสว่นทีร่ะบขุา้งตน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นไปลงทนุ
ในทรัพยส์นิและ/หรอืหลกัทรัพยท์ีบ่รหิารจัดการโดยผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุและหรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามดุลยพนิจิของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีทีผู่รั้บดําเนินการในสว่นของการ
ลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource)ไม่สามารถดํารงคุณสมบัตหิรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑท์ี่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรอืในกรณีทีป่รากฎวา่ผูรั้บดําเนนิการในสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศของ
กองทนุ (outsource) ไมม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะทําหนา้ทีด่ังกลา่วตอ่ไป บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นผูรั้บ
ดําเนนิการในสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) และปรับปรุงขอ้มลูดังกลา่วในรายละเอยีด
โครงการโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ โดยผูรั้บดําเนนิการในสว่นของการลงทุนใน
ตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) รายใหมท่ีบ่รษัิทจัดการไดม้อบหมายหนา้ทีก่ารบรหิารจัดการลงทนุใหนั้น้จะตอ้ง
มคีณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด อนึง่ ในสว่นของทรัพยส์นิในตา่งประเทศในสดัสว่น
ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีไ่ดม้อบหมายใหผู้รั้บดําเนนิการในสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศ
ของกองทนุ (outsource) บรหิารจัดการนัน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนนิการบรหิารจัดการลงทนุทรัพยส์นิใน
สว่นดงักลา่วเองในบางขณะ โดยขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 
ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุนโดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุทีจ่ะเกดิ
ขึน้กับกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยส่วนทีเ่หลือกองทุนจะลงทุนใหส้อดคลอ้งกับนโยบายกองทุนที่
กําหนดไว ้และ/หรอืสนิทรัพยอ์ืน่ใดทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกนันี้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อกีทัง้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดใหล้งทนุได ้ 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิโดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่
การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท้ีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้
ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่ันแปร
ตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบีย้อืน่ และไมม่กีารกําหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบั
ปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ทีแ่ฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond 
เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก หน่วย CIS และสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้รวมกนั
ทุกขณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอืกองทุนจะลงทุนใน หลักทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิอืน่ใดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหล้งทุนได ้รวมกันทุกขณะไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (Active Management) 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถถ่อนหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการ โดยจะไดรั้บเงนิคนืภายใน 
5 วันทําการถัดจากวันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ของวันทําการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุน
ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบั
วันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ  

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุเฉพาะใน ตราสารหนี้ทีม่คีณุภาพด ีสภาพคลอ่งสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของราคาตํา่ เนือ่งจากกองทนุรวมนีไ้มถ่กูจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่วเชน่เดยีวกบั 
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทุนรวมนี้ไม่ไดถู้กจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสีย่งตํ่าเช่นเดียวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุตลาดเงนิ 

2. กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องตํ่า จงึอาจไม่สามารถซือ้ขาย ตราสารหนี้ไดใ้น
เวลาทีต่อ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

3. กองทุนลงทุนในต่างประเทศบางสว่น จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ด ้
รับคนืเงนิตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. กองทุนมกีารลงทนุในต่างประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิโดยกองทนุจะป้องกันความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

5. กองทนุรวมทีเ่สนอขายนี้สามารถลงทนุในตราสารแหง่หนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีล่งทนุได ้
(non - investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ในอัตราสว่นที่
มากกว่าอัตราสว่นของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ของผู ้
ออกตราสาร ซึง่ส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้จํานวนได ้และในการขายคืนหน่วย
ลงทนุ ผูล้งทนุอาจจะไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

6. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเมือ่
เห็นว่าการลงทุนในกองทนุรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตนและผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการลงทนุดังกลา่ว 

7. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐ ต่างประเทศ 
หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฎบิัตติามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้
ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิกบ่รษัิทจัดการทีจ่ะปฏบิัตกิารและดําเนนิการ
ต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึง่รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ การหัก ภาษี ณ ทีจ่า่ยจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนมี
สทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเท่าทีจํ่าเป็นสําหรับ การปฎบิัตติามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐ
ตา่งประเทศ 

8. กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ดังนัน้จงึมคีวามเสีย่ง
มากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน่อ้ยกว่าจงึมี
กําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

9. ในกรณีทีม่แีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

10. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 

ตํา่                     อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ         สงู 
 
 
 
 

ตํา่                     อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ         สงู 

 

 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่                   
รอ้ยละ 20 ของ NAV 

 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

ตํา่                สงู 

 
 
 

ตํา่                    สงู 
 

 

      

 

Gov.bond/AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrated 

AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrated 

ตํา่กวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

≤5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 
ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

Credit rating ตาม      
National credit rating 

อายเุฉลีย่ของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

Credit rating ตาม      
International credit rating 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั เดลี ่อลัตรา้ พลสั ฟันด ์  5 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

ตํา่                                                                สงู 
 

 

 
ตํา่                                                                สงู 

 

 

ตํา่                                                      สงู 
 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

ตํา่                                                           สงู 
 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 99.76% ของเงนิลงทนุ 

ในตา่งประเทศ 
ทัง้นี ้สามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 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 การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัว   
รายประเทศรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV

1. หุน้กู ้: EMIRATES NBD PJSC ENBD222A 04/02/2022 A- 7.19 

2. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21813A 13/08/2021 AAA 5.91 

3. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21805B 05/08/2021 AAA 4.55 

4. เงนิฝากประจํา : AGRICULTURAL BK CHINA HK FAGRBK24 
10/09/2021 

A 4.33 

5. เงนิฝากประจํา : AGRICULTURAL BK CHINA HK FAGRBK26 
20/08/2021 

A 4.33 

 
ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00451/UIDPLUS 

 

 

 

 

 

พนัธบตัรรัฐบาลและท่ีมี
รัฐบาลคํา้ประกนั 28.60%

หุ้นกู้  13.79%
เงินฝาก บตัรเงินฝาก 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน
ท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน 

35.41%

เงินฝาก บตัรเงินฝาก 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงินท่ี
บริษัทเอกชนออกตรงหรือ
ธนาคารอาวลั 7.88%

สนิทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/
ค้างจ่าย) 14.32%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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นํา้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale) 

 

ตราสารหนีต้า่งประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale) 

 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00451/UIDPLUS 

 

 

2.04%

6.77%

30.67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Unrated

ตํา่กวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unrated

ตํา่กวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

3.65%

41.59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unrated

ตํา่กวา่ BBB

BBB

A

AA

AAA
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0017 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00451/UIDPLUS 
 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของ NAV 

 

 

 

0.4280
0.0268 0.0749 0.0037

0.5334

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  
ดงัน ัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
3.23675 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั เดลี ่อลัตรา้ พลสั ฟันด ์  9 
 

 

 

1. ดชันชีีว้ดั คอื 

1. อตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สําหรบัระยะเวลา 6 เดอืนในรูปสกุลเงนิ 
USD โดยปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
เงนิบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทนบวกดว้ย credit spread ของตราสารหนีท้ ีม่อีนัดบัความ
นา่เชือ่ถอืในระดบั A (50.00%) 

2. ดชัน ีJP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน (10.00%) 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันพีนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย  (10.00%) 

4. อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทเฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ ่
ไดแ้กธ่นาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์หลงัหกัภาษ ี(30.00%) 

หมายเหต ุ: เร ิม่ใชด้ชันชีีว้ดัผลการดําเนนิงานใหมห่ลงัหกัภาษ ี(Net TRN Index) มผีลต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2562 
ท ัง้นี ้การเปลีย่นเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชว้ดัผลการดําเนนิงานในชว่งแรกอาจทําใหผ้ลการดําเนนิงานของ
กองทนุรวมดขี ึน้เมือ่เปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัมาตรฐาน เนือ่งจากตราสารหนีท้ ีก่องทนุลงทนุบางสว่นไมม่ภีาระ
ภาษ ีขณะทีต่วัชีว้ดัมาตรฐานใหมค่าํนวณจากสมมตฐิานตราสารหนีท้ ัง้หมดเสยีภาษ ี

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 
 

หมายเหต ุ

(1) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีไ่มร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคัดแยกไว ้(Set Aside)  

(2) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคัดแยกไว ้(Set Aside) 
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*ผลการดาํเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -4.0940% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 0.46% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Short Term General Bond 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00451/UIDPLUS 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
(1) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีไ่มร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคัดแยกไว ้(Set Aside)  

(2) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคัดแยกไว ้(Set Aside) 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00451/UIDPLUS 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Short Term General Bond ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 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 แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

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

4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตารางจะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 30 มนีาคม 2559 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซือ้: ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื: ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื   :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่               :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัทีคํ่านวณมลูคา่ 
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ของวนัทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บ
รวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานอง
เดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ:   สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนั
ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุตัร ปรดีิเ์ปรมกลุ* 30 มนีาคม 2559 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวตัติ ์ 30 มนีาคม 2559 

3. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 30 มนีาคม 2559 

4. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 30 มนีาคม 2559 

5. นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

6. นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศกัดิ ์ 2 ธันวาคม 2562  

7. นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 30 มนีาคม 2559 

8. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 30 มนีาคม 2559 

9. นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

10. นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

11. นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

 

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

2. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

3. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

4. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

19. บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์1621 

20. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

21. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508, 
0-2861-6090 

22. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

23. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

24. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

26. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

27. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

28. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

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

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 76.12% 
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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
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่
เสนอขายนั้น ทัง้นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที ่           
30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้งไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจาก
มลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืตํา่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Non- investment 
Grade) และตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Unrated bond) กองทนุจงึอาจมคีวามผันผวน
ของราคาตราสารหนีท้ีล่งทนุ และโอกาสในการผดินัดชาํระหนีท้ีส่งูขึน้ 

2. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงใน
ทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ 
อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายใน
ระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบั
การเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความน่าเชือ่ถอื
ของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการ
ดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

 
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่งตํา่มาก
ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ 
ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha) 

ตํา่กวา่  
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด

 
4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk)หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ

อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ 
การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว ซึง่ทําได ้
ดังตอ่ไปนี ้

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
เนื่องจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่ง
หรอืไม ่

 
5. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) ซึง่คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่

กองทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่  ๆจนทําใหไ้ม่
สามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
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6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์หรือนโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึ
อาจทําใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอป และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลต่อผลตอบแทนทีก่องทุนจะ
ไดรั้บจากการลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศทีก่องทนุลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจาการลงทนุใน
ประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งในสว่นนีไ้ด ้

 
7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับ
ทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุ
ในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่
ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ 
กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


