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กองทนุเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชนา่ อคิวติ ีฟนัด ์

United All China Equity Fund : UCHINA-M 

หนว่ยลงทนุชนดิเพอืผูล้งทนุทวัไป : UCHINA 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี31 สงิหาคม 2564 

 

กองทนุนลีงทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสยีงทผีูล้งทนุอาจสูญเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก 
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ทรพัยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุ 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชอื UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดยีว โดยเฉลียในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ ซงึกองทุนหลักเป็นกองทุนทจัีดตงัและบรหิารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
และเป็นกองทุนทีจัดตังตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities 
(UCITS) จดทะเบียนทีประเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg)ภายใตก้ารกํากับดูแลของ Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) ซงึเป็นหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซอืขายหลักทรัพยท์เีป็น
สมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมไิดเ้ป็น
กองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund) 

กองทุนอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทมีตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีนเงนิ
โดยมวัีตถปุระสงคเ์พอืป้องกันความเสยีง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์คีณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขนึอยู่กบัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซงึการใชเ้ครอืงมอืป้องกันความเสยีงอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมทมีกีารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยต์่างประเทศ หรอืสามารถ
กลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสยีงของการลงทุน (risk spectrum)
เพมิขนึ ทังน ีใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน โดยขนึอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน และตอ้ง
เป็นไปเพอืประโยชน์สงูสดุของ ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทังนี หากมกีารเปลยีนแปลงดังกลา่วบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอนืตามความเหมาะสม 
กอ่นดําเนนิการเปลยีนแปลงการลงทุนดังกลา่ว 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนหลักมนีโยบายการลงทุนในหุน้และหลักทรัพยอ์นืทเีกยีวขอ้งกับตราสารทนุทอีอกโดยบรษัิททจัีดตังใน
ประเทศจีนและบรษัิทอนืๆทมีคีวามสัมพันธใ์กลช้ดิทางเศรษฐกจิกับประเทศจนีโดยการลงทุนจะประกอบดว้ย
หลักทรัพยท์จีดทะเบยีนซอืขายในตลาดหลักทรัพยทั์งในประเทศจนี (onshore) และนอกประเทศจนี (offshore) 

ทังนี กองทุนหลักจะม ีexposure ในหุน้ A-share ซงึเป็นหุน้ของบรษัิทจีนทจีดทะเบียนซอืขายในตลาดหลักทรัพย์
Shanghai และตลาดหลักทรัพย ์Shenzhen โดยทําการซอืขายในสกลุเงนิหยวน (RMB) โดยกองทนุหลักจะลงทุน
ในหุน้ A-share ผา่นShanghai-Hong Kong Stock Connect หรอืShenzhen – Hong Kong Stock Connect 

กองทนุหลักสามารถลงทนุในสัญญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพอืเพมิประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน   
(efficient portfolio management) และเพือป้องกันความเสยีง (hedging) ไดอ้ยา่งไรก็ด ีโดยปกตกิองทุนหลัก
จะไม่ลงทุนใน derivatives ซงึรวมถงึการลงทุนเพอืป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนเนืองจากมกีลยุทธ์
การลงทนุในหุน้แบบเต็มอตัรา (fully invested) 

 คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : https://www.ubs.com/lu 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด ์มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทนุหลัก 
(Passive management) 

2. UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทนุหลัก) มกีลยุทธก์ารบรหิารแบบเชงิรุก 
(Active management) 

 
 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทุนสามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทนุรวมไปลงทนุซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึหรอืลดลงจน

ตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและอาจทําใหข้าดทนุได ้

2. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทวัไป 

3. เหมาะสําหรับเงนิลงทุนของผูล้งทุนทมีุ่งหวังผลตอบแทนทดีจีากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดย
ควรเป็นเงนิลงทุนส่วนทสีามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทุนไดใ้นระดับสูง โดยผลตอบแทนทกีองทุนจะ
ไดรั้บสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทุนนีจงึมี
ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนสกุลเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทังนีกองทุนไทยอาจลงทุน
ในสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืป้องกนัความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนผูล้งทุน
อาจไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีนหรอืไดรั้บเงนิคนืตํากว่าเงนิลงทนุเรมิแรกได ้

2. กองทุนหลักจะนําเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD)ไปลงทนุในหลักทรัพยใ์นรูปสกุลเงนิทอ้งถนิของประเทศทลีงทุน
อย่างไรก็ดีกองทุนหลักมไิดล้งทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสยีง (FX Hedging) ดังนัน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด์ จงึมีความเสยีงและอาจไดรั้บผลขาดทุนจากนโยบายดังกล่าว
ของกองทนุหลัก 

3. กองทุนหลักอาจลงทุนใน Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนทมีากกว่ารอ้ยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุไทยทําใหก้องทนุรวมนมีคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมอนื 

4. เนืองจากกองทุนนีลงทนุในต่างประเทศจงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที
เกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กตทํิาใหก้องทุนไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บ
เงนิคนืตามระยะเวลาทกํีาหนด 

5. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศจงึมีความเสยีงดา้นการเมอืงเศรษฐกจิ
สังคมสภาวะตลาดสภาพคลอ่งอัตราแลกเปลยีนกฎหมายและ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทกีองทุนเขา้ไปลงทุน
ซงึอาจจะสง่ผลต่อมูลค่าหน่วยลงทนุและ/หรอืสภาพคล่องของกองทนุ 

6. กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนทังนีบรษัิทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน
แต่ละชนดิ ซงึอาจจะมมีลูค่าเทา่กนัหรอืแตกต่างกันได ้

7. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

8. กองทนุรวมนีลงทนุกระจุกตัวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีง
ของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

 

ตํา                                                             สงู 
 

  

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 

ตํา                                                               สงู 
 

 

ตํา                                                               สงู 

 

 

 

ตํา                                                     สงู 

 

    
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มูล ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564) 
 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น 95.06% 
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทงัน ีท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเล่ม 

≤ 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% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

ตํา            สงู 

การลงทนุกระจุกตัวในผู ้
ออกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 

 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 
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               UCHINA-M        UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 

 

 

   (ขอ้มูล ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564)           (ขอ้มูลกองทนุหลัก ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 

 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชนา่ อคิวติ ีฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุ : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 101.87 

2. อนืๆ -1.87 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 

  
ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของ 

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
 

  

(ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 

คุณสามารถดขูอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00596 
 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.ubs.com/lu 

 หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 
101.87%

อนืๆ -1.87%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2564  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

 - คา่ใชจ้า่ยอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0015 เป็นตน้ 

ทงัน ีสามารถดคูา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี
 https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00596 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทุน (% ของมลูคา่หนว่ยลงทุน)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซอืคนื 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วย
ลงทนุทกุ 500 หน่วย หรอื

เศษของ 500 หน่วย 

ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเหต ุ:  ทงัน ีคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว ขา้งตน้เป็นอตัราทรีวมภาษีมูลคา่เพมิ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี 

*  ทงันบีรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ท่ากนัไดโ้ดย
บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีมโดยจะแจง้ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

** กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจดัการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ 
 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สูงสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.4280 

สูงสดุไมเ่กนิ
2.70175 

สูงสุดไมเ่กนิ
5.35 
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ค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

ค่าธรรมเนยีมทเีก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสงัซอื ไมม่1ี 

คา่ธรรมเนียมการสงัขาย ไมม่ ี

ค่าธรรมเนยีมทเีก็บจากกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไมเ่กนิ 0.99% ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทังหมด (Flat fee)2 ไมเ่กนิ 1.24% ต่อปี 

อนงึ กองทนุหลักอาจเพมิเตมิหรอืเปลยีนแปลงการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุได ้ 

ความเสยีงทสํีาคญัของกองทนุหลัก: 
กองทนุหลักจะลงทนุในหุน้ A-share ผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรอื Shenzhen – Hong Kong Stock 
Connect (“Stock Connect”) ซงึการลงทนุผา่น Stock Connect มขีอ้จํากดัดา้นการลงทนุ (quota limit) ทําให ้
กองทนุหลักอาจไมส่ามารถสง่คําสงัผา่น Stock Connect ไดใ้นเวลาทเีหมาะสมซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารการ
ลงทนุของกองทนุหลักได ้
 
หมายเหตุ :  

1. กองทนุหลักจะยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสังซอืใหแ้กก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด ์

2. กองทุนหลักจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทังหมด (Flat fee) จากกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติี ฟันด ์
เท่านัน โดยจะไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม On-going charge ทังนี Flat fee จะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุหลักสําหรับ 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมการบรหิารจัดการลงทนุคา่แนะนําการลงทนุ คา่ดแูลและรับฝาก
ทรัพยส์นิของกองทนุ และคา่ธรรมเนียมทเีกยีวกับการชําระเงนิ เป็นตน้ 

ในกรณีทกีองทนุหลักมกีารแกไ้ขเพมิเตมิโครงการจัดการ ซงึบรษัิทจัดการเห็นวา่ไมม่นัียสําคัญ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทจีะแกไ้ขเพมิเตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลยีนแปลงของกองทุนหลักโดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจัดการโดยพลัน 

 
คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจบุันไดท้:ี https ://www.ubs.com/lu 

 

 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของ NAV 

 
(ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 
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1. ดชันชีวีดั MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซงึเป็นดชันเีปรยีบเทยีบผล
การดาํเนนิงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีน
เพอืเทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน  

 
2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

 

 
3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทนุ) คอื-18.5685% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 17.85% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Greater China Equity 

คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้hีttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00596 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันีไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

- คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดท้:ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00596 
- (ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 
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UCHINA Benchmark

ผลตอบแทนกองทนุรวม -3.18% -2.30% 95 -3.18% 95 10.19% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.98%

ผลตอบแทนตัวชวัีด 11.20% 7.21% 25 11.20% 5 37.33% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.43%

ความผันผวนของกองทุน 11.88% 6.97% 5 11.88% 5 17.59% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.85%

ความผันผวนของตัวชวีดั 13.63% 7.33% 5 13.63% 5 20.43% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20.06%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงั
กองทนุ

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

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Greater China Equity ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 

 

 
ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นช่วงทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
(ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

 
คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.ubs.com/lu 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 27 กมุภาพันธ ์2562 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนื   
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซอื :  ทกุวันทําการตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตังแต่เวลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื     :  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลอืขันตํา                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวม
วนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลีักษณะ
ในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุเกยีวกบั
วนัหยดุทําการในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

สามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูค่าทรัพยส์นิรายวันไดท้ ี
www.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 27 กมุภาพันธ ์2562 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชัิย* 27 กมุภาพันธ ์2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถุินายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศรี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื 
รับซอืคนื 

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

2. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

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

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

6. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

7. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์นครธน จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2636-7000 

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

ขอ้มลูอนืๆ 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด ์ชนดิเพอืผูล้งทนุทวัไป  12 
 

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

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

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

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

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

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

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

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

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

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

22. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

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

24. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

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

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

28. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343 9555 

29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

30. บรษัิท พรูเด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1621 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

33. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

34. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 ,      

0-2861-6090 

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

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

37. ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮแ้บงกงิคอรป์อเรชนั จํากดั : โทรศัพท ์0-2614 4000 

38. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2777-7777 

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

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

41. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

42. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

43. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

44. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

45. บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

46. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซอืคนืทบีรษัิทจดัการแตง่ตังขนึ 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผี่านมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 64.84% 
(ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถุินายน 2564) 

  

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชี
ชวน รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ี
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิรวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝากจงึมี
ความเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  ทังน ีบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มูลสาํคัญ 
ณ วันที 31 สงิหาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

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

ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทีตํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิทกีองทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสียงทมีูลค่าของหลักทรัพยท์กีองทุนรวมลงทุน
จะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังใน
และต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทนุรวม
มค่ีา SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 
 

2. ความเสียงจากการดําเนินธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ
ดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 
 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลียนแปลง 
ของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทเีงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิ
ดว้ยเชน่กัน ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีง
จากดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลยีน เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสยีงหรอืไม ่
 

4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศ
ทกีองทนเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุนื  ๆ
จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทังตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงทอีาจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการชว่ยลดผลกระทบต่อ
ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซอืขายลว่งหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์นืฐานดังนันหากกองทนุมกีารลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทมีตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน โดยมวัีตถปุระสงคเ์พอืลดความเสยีง
เท่านัน ทงันีการป้องกนัความเสยีงดังกล่าวอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทจีะไดร้ับผลตอบแทนทเีพมิขนึหาก
อัตราแลกเปลยีนมีการเปลยีนแปลงไปในทางตรงขา้มกับทกีองทุนคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดกีองทุนยังคงมคีวาม
เสยีงจากการทคีู่สัญญาไม่ปฏบัิตติาม ดังนัน เพือลดความเสยีงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขนึหรอืธนาคารพาณชิย ์
 

6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสยีงทเีกดิจาก
การเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทุนลงทุน เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑห์รอื
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนีไดต้รง
ตามระยะเวลาทกํีาหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสยีงจากสญัญาสวอ้ป และ/หรือสัญญาฟอรเ์วริด์ได ้
ซงึมผีลตอ่ผลตอบแทนทกีองทนุจะไดร้ับจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพนืฐานต่างๆของประเทศทกีองทนลงทนุอย่างใกลช้ดิ เพอืประเมนิความเสยีงจากการลงทุนในประเทศ
นันๆเพอืลดความเสยีงในสวนนี 
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7. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานที
ผันผวนมากกว่ากองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมอืงเศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผัีนผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 
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