
 
 

 
 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์นูติ ีฟนัด ์

United Vietnam Opportunity Fund : UVO 

กองทนุตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds) 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัท ี26 เมษายน 2565 



กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์นูติ ีฟันด ์ 1 
 

 

 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีนโยบายทีจะนําเงนิส่วนใหญ่ทีไดจ้ากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยCIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(ETF)ทมีนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศเวยีดนาม หรอืทผีูอ้อกตราสารมธีุรกจิ
หลักในประเทศเวยีดนาม ซงึผูจั้ดการกองทุนเชอืว่ามศัีกยภาพในการเตบิโตและ/หรอืมแีนวโนม้การเจรญิเตบิโตใน
อนาคต รวมทังตราสารทุนอนืใดทผีูอ้อกตราสารดําเนินธุรกจิเกยีวขอ้งและ/หรือทไีดร้ับผลประโยชน์จากการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิหรือทรัพย์สนิส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศเวียดนาม และ/หรอืตราสารทุนของ
ผูป้ระกอบการเวยีดนามทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศอนื โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ทังนี บรษัิทจัดการจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอทีีเอฟ (ETF) 
ต่างประเทศทมีีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างนอ้ย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซงึสดัสว่นการลงทนุดังกลา่วจะขนึอยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเพิมประสิทธภิาพการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ซงึรวมถึงการป้องกันความเสียงทีมีอยู่จากการลงทุนเช่นการทําสวอปและ/หรือสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้ เช่น สัญญาฟิวเจอร์และ/หรือ สัญญาฟอร์เวริ์ดทีอา้งองิกับราคาตราสารอัตราดอกเบียเป็นตน้ตามที
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบรวมทังอาจทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพยห์รอื
ธรุกรรมการซอืโดยมสัีญญาขายคนื (Reverse Repo)กองทุนจะลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพอื
ป้องกนัความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีน (FX Hedging) ตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน แต่จะไม่ลงทนุในสัญญา
ซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

กองทุนรวมตา่งประเทศทกีองทุนไปลงทุนเกนิกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
ไดแ้ก ่
 
1. Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon) ในสัดสว่นการลงทนุประมาณ 40.28% ของ NAV 
บรษัิทจัดการโดย Dragon Capital Management Limited ภายใตก้ฎหมายทเีกยีวขอ้งของประเทศ ไอรแ์ลนด ์
ทังนี กองทนุมวัีตถุประสงคใ์นการลงทนุเพอืสรา้งผลตอบแทนทดีใีนระยะยาว โดยเนน้ลงทนุในหุน้ของบรษัิทที
จัดตังหรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม หรอืบรษัิททมีกีารดําเนนิงานหรอืมกีารลงทนุ
ทางตรงหรอืทางออ้มในประเทศเวยีดนาม 
 
2. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ในสดัสว่นการลงทนุประมาณ 31.85% ของ NAV  

บรหิารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใตก้ฎหมายทเีกยีวขอ้งของประเทศฮอ่งกง (Hong Kong) 
ทังนี กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพือสรา้งผลตอบแทนทีดีในระยะยาว โดยเนน้ลงทุนในหุน้ของบรษัิทที
จัดตังหรอืจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม หรอืบรษัิททมีกีารดําเนนิงานหรอืมกีารลงทุนทางตรง
หรอืทางออ้มในประเทศเวยีดนามในสดัส่วนรวมกันไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอื 10 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิทรัพยร์วม
ของบรษัิททลีงทนุ  

3.  Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C ในสดัสว่นการลงทนุประมาณ 24.31% ของ NAV  
บรหิารจัดการโดย Deutsche Asset Management ซงึเป็นกองทุนรวมอทีีเอฟ (ETF) ตราสารทุนทมีวัีตถุประสงคใ์นการ
สรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงดชันี FTSE Vietnam Index ซงึเป็นดัชนรีวมหุน้ในตลาดหลักทรัพย ์Ho Chi Minh  
 
ทังนี กองทุนปลายทางอาจมกีารจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุของ
กองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายใดๆ เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
กองทนุปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะทยอยรับคําสังไถ่ถอนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามสัดสว่น (pro rata)
เพอืไม่ใหม้กีารไถ่ถอนหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุปลายทาง โดยคําสงัไถ่ถอน
หน่วยลงทนุสว่นทเีกนิกวา่รอ้ยละ 10 ดังกลา่ว กองทุนปลายทางจะทํารายการใหใ้นวันทําการถัดไป โดยจะใหลํ้าดับ
ความสําคัญกอ่นคําสังไถ่ถอนหน่วยลงทุนทกีองทุนปลายทางไดรั้บในวันนัน ดังนัน กองทุน ยูไนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์ูนิต ี
ฟันด ์จงึอาจตอ้งจัดเตรยีมสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งเพอืรองรับใหส้ามารถจ่ายเงนิคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุได ้
หากเกดิกรณีทกีองทุนปลายทางมกีารทยอยรับคําสังไถ่ถอนหน่วยลงทนุดังกล่าว ซงึอาจสง่ผลใหผ้ลการดําเนนิงาน
ของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์นูติ ีฟันด ์แตกตา่งจากดัชนีชวีัด/อา้งองิ (Benchmark) ได ้
 
(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชวีัด (Active management) 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 



กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์นูติ ีฟันด ์ 2 
 

 

 

1. เหมาะสําหรับเงนิลงทุนทตีอ้งการผลตอบแทนทดีจีากการลงทุนในตลาดตราสารทุนเวยีดนาม รวมถงึ กองทุนรวม
ETF ทจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ละสามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู 

2. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทนุรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลงจนตํากว่า
มลูคา่ทลีงทุนและทําใหข้าดทนุได ้

3. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดกีว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทวัไป 

 
กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

 

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี



กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์นูติ ีฟันด ์ 3 
 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทนุนลีงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์
ทีไม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บคืนเงนิตาม
ระยะเวลาทกํีาหนด 

2. กองทุนมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืเพมิประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management)และอาจลงทุนเพือป้องกันความเสียงดา้นอัตราแลกเปลียน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ัดการกองทนุ ทําใหก้องทนุรวมนมีคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมอนื จงึเหมาะสมกับผูล้งทนุทรัีบความเสยีงไดส้งู 

3. กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารหนีทมีอัีนดบัความน่าเชอืถอืตํากวา่ทสีามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) 
ตราสารหนีทไีม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถือ (Unrated) และตราสารทุนทไีม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted securities) โดยเป็นไปตามอัตราส่วนทสํีานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหล้งทนุได ้

4. กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) ต่างประเทศ ทกีองทุนลงทุนอาจพจิารณาลงทุนใน
สัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเพมิประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
และอาจไม่ไดใ้ชเ้ครอืงมอืป้องกันความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

5. กองทุนรวมนีลงทนุกระจุกตัวในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์การลงทนุ
โดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

6. กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 



กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์นูติ ีฟันด ์ 4 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมูลคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
                             ตํา                                                                                             สงู 

 
 

 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มูล ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

    ตํา                  สงู 

    

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศเวยีดนาม   

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

                             ตํา                                                                                            สงู 
 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีน คดิเป็นรอ้ยละ  94.49 % ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 
 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดุลยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัว
รายประเทศรวม 

การกระจุกตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

 ตํา                    สงู 

 ตํา                                             สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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% ของ NAV 

 

                                            (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564) 
 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : Vietnam Equity (UCITS) Fund  (Dragon) 40.28 

2.    หน่วยลงทนุ : JPMorgan Vietnam Opportunities Fund 31.85 

3.    หน่วยลงทนุ : Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C 24.31 

    (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หน่วยลงทนุ : 
JPMorgan 
Vietnam 

Opportunities 
Fund 31.85%

หน่วยลงทนุ : 
Vietnam Equity 
(UCITS) Fund  

(Dragon) 40.28%

หน่วยลงทนุ : 
Xtrackers FTSE 
Vietnam Swap 
UCITS ETF 1C

24.31%

อนืๆ 3.56%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 
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ขอ้มลูการลงทุนของกองทนุตา่งประเทศทกีองทุนเปิด ยไูนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์ูนติ ีฟันด ์
ลงทุนเกนิ 20% ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
 
Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)  
 

 
 
 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ Vietnam Equity (UCITS) Fund 
 

 
 
 
สามารถดขูอ้มลูของกองทนุปลายทางทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.dragoncapital.com  
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JPMorgan Vietnam Opportunities Fund  

 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของJPMorgan Vietnam Opportunities Fund 

        

                                                                              

 สามารถดขูอ้มลูของกองทุนปลายทางทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: www.jpmorgan.com/sg/am/per/ 
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Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C  

 
 
ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C 

 

สามารถดขูอ้มลูของกองทนุปลายทางทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.Xtrackers.com 

ทังน ีสามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO 
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ่้าย

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

- คา่ธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

-  คา่ใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร เรยีกเก็บตามจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0213 และค่าสอบบัญช ี   
เรยีกเก็บตามจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0745 เป็นตน้ 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568 

 
คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

 
รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.20 1.50*** 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.20**    1.50*** 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกล่าวกับผูสั้งซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กันได ้

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

*** มกีารปรับลดคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) และค่าธรรมเนยีมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ (Switch-in Fee) 
เป็นรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยใหม้ผีลบังคับใชตั้งแตวั่นท ี3-31 พฤษภาคม 2565 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.20 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.70 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.22 

สงูสดุไมเ่กนิ 
5.20 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุตา่งประเทศทกีองทนุเปิด ยไูนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์ูนติ ีฟนัด ์
ลงทนุเกนิ 20% ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)  

               

 

สามารถดขูอ้มลูของกองทุนปลายทางทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: www.dragoncapital.com 

 

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund 

 
 

สามารถดขูอ้มลูของกองทนุปลายทางทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: www.jpmorgan.com/sg/am/per/ 

 

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C  

 

 
 

สามารถดขูอ้มลูของกองทุนปลายทางทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: www.Xtrackers.com 
 
 
ทังน ีสามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO 

 

 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.7500% ของ NAV 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
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1. ดชันชีวีดั คอืดชัน ีFTSE Vietnam Index โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลยีน เพอืคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
เงนิบาท ณ วนัทคีาํนวณผลตอบแทน สดัสว่น 100% 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 
 
3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี(หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทุน) คอื -43.6479% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 23.27% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Vietnam Equity  

คุณสามารถดขูอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568 

 
6. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

 

 

 

 
- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

38.18%

14.40%

-7.06% -6.01%
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60.00%
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UVO Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Vietnam Equity ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคมบรษัิท

จัดการลงทนุ โดยกองทนุทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทนุประเภทเดยีวกันใน
ระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(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 จะทราบ
วา่กองทนุทลีงทุนนันอยู่ในช่วงทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุนตา่งประเทศทกีองทุนเปิด ยไูนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์ูนติ ีฟนัด์
ลงทุนเกนิ 20% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 
Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon) 

 

 
 
 
สามารถดขูอ้มลูของกองทนุปลายทางทเีป็นปัจจบุนัไดท้ ี: www.dragoncapital.com 
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JPMorgan Vietnam Opportunities Fund   

 

สามารถดขูอ้มลูของกองทุนปลายทางทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: www.jpmorgan.com/sg/am/per/ 
 

 

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C  

 

สามารถดขูอ้มลูของกองทุนปลายทางทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: www.Xtrackers.com 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี /ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็น        
สงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 20 กรกฎาคม 2561 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื: ทกุวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุ* 

ตังแตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณชิยไ์ทยจนถงึเวลา 15.30 น.  

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 

วนัทําการขายคนื:ทกุวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุ* 

ตังแตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณชิยไ์ทยจนถงึเวลา 14.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา  :ไม่กําหนด 

 

ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มลูคา่ทรัพสนิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการใน
ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะในทํานอง
เดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบเุกยีวกบัวันหยดุ
ทําการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

* สามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวันไดท้ ี
www.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 20 กรกฎาคม 2561 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 20 กรกฎาคม 2561 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถิุนายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสันตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฏบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (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 ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์1428  

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

ขอ้มลูอนืๆ 
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7. บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูนั จํากดั : โทรศัพท ์0-2095-8999 

8. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2061-9621 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291, 0-2829-6293,           

0-2829-6294 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

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

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

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

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

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

16. บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

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

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

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

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

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

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

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

24. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

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

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

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2697-3700 

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

29. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2648-1111 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

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

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

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

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

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

0-2861-6090 

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

37. ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

38. ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮแ้บงกงิคอรป์อเรชนั จํากดั : โทรศัพท ์0-2614-4000 

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

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

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

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

43. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-5100 

44. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-6222 
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45. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

46. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

47. บรษัิท หลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรอืผูส้นับสนนุการขายหรือรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 64.91 % 
(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชชีวน รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 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 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 
 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน
ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันท ี26 เมษายน 2565 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ  

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจาก
มูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบ
ระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 
1. ความเสยีงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : ความเสยีงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ที

กองทนุรวมลงทนุจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทาง
การเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) : ความสามารถในการดําเนินธุรกจิ
ของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็ง
ขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) : การเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีน
มผีลกระทบตอ่มูลค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิบาทออ่น แต่ขาย
ทํากําไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทุนในชว่งที
บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน การป้องกัน
ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจากดังกล่าว ซงึทําไดด้งัตอ่ไปนี 
- อาจป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน 
เนืองจากการป้องกนัความเสยีงขนึอยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกันความเสยีง
หรอืไม ่

4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country Risk) : ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทุน
เขา้ไปลงทุน เช่น การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตุอนืๆ จนทําให ้
ไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) : สัญญาซอืขายล่วงหนา้บางประเภท
อาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ืนฐาน ดังนันหากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยดั์งกล่าว
ยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) : เนืองจากกองทุนนมีกีารลงทุน
ในต่างประเทศบางสว่น จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิ
ทําใหก้องทุนไม่สามารถแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศและนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศไดซ้งึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุน
ไมไ่ดรั้บคนืเงนิตามระยะเวลาทกํีาหนด 

7. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบ
ตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมนัคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงานทผีัน
ผวนมากกว่ากองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทุนในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับ
ทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม  

(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

 


