ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 26 เมษายน 2565

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟันด์
United Vietnam Opportunity Fund : UVO
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ี
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสยงต่
างประเทศ

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายทีจะนํ าเงินส ่วนใหญ่ ท ีได ้จากการระดมทุ น ไปลงทุ นในหน่ วยCIS และ/หรือกองทุ นรวมอีทีเอฟ
(ETF)ทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ประเทศเวียดนาม หรือทีผู ้ออกตราสารมีธุรกิจ
ึ ้จัดการกองทุนเชอว่
ื ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน ้มการเจริญเติบโตใน
หลักในประเทศเวียดนาม ซงผู
อนาคต รวมทั งตราสารทุนอืนใดทีผู ้ออกตราสารดํ าเนินธุรกิจเกียวข ้องและ/หรือทีได ้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทาง
ิ ส่วนใหญ่ มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของ
เศรษฐกิจหรือทรั พย์สน
ผู ้ประกอบการเวียดนามทีจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ประเทศอืน โดยเฉลียในรอบปี บัญชไี ม่นอ้ ยกว่าร ้อยละ 80
ิ สุทธิของกองทุน ทังนี บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่ วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ของมูลค่าทรั พย์ส น
ต่างประเทศทีมีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน ้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร ้อยละ 79 ของมูลค่ า
ิ สุทธิของกองทุน ซงส
ึ ด
ั สว่ นการลงทุนดังกล่าวจะขึนอยูก
ทรัพย์สน
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จั ดการกองทุน
ิ ธิภ าพการลงทุ น (Efficient Portfolio
กองทุ น อาจลงทุ น สั ญ ญาซ ือขายล่ ว งหน า้ (Derivatives) เพื อเพิมประส ท
ึ
Management) ซ งรวมถึ
งการป้ องกั นความเส ียงทีมีอยู่ จากการลงทุ น เช่นการทํ าสวอปและ/หรือสั ญ ญาซ ือขาย
ล่ วงหน า้ เช่ น สั ญ ญาฟิ วเจอร์และ/หรือ สั ญ ญาฟอร์เวิร ์ดทีอ ้างอิงกั บราคาตราสารอั ตราดอกเบี ยเป็ นต น
้ ตามที
สํานั กงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให ้ความเห็นชอบรวมทังอาจทําธุรกรรมการให ้ยืมหลักทรัพย์หรือ
ื
ื
ธุรกรรมการซอโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo)กองทุนจะลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivatives) เพือ
ี
ป้ องกันความเสยงด
้านอัตราแลกเปลียน (FX Hedging) ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จั ดการกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในสัญญา
ื
ซอขายล่
วงหน ้าแฝง (Structured Note)
ิ
กองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทร ัพย์สนของกองทุ
นรวม
ได้แก่
ั สว่ นการลงทุนประมาณ 40.28% ของ NAV
1. Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon) ในสด
บริษัทจัดการโดย Dragon Capital Management Limited ภายใต ้กฎหมายทีเกียวข ้องของประเทศ ไอร์แลนด์
ทังนี กองทุนมีวต
ั ถุประสงค์ในการลงทุนเพือสร ้างผลตอบแทนทีดีในระยะยาว โดยเน ้นลงทุนในหุ ้นของบริษัทที
จัดตังหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัททีมีการดําเนินงานหรือมีการลงทุน
ทางตรงหรือทางอ ้อมในประเทศเวียดนาม
ั สว่ นการลงทุนประมาณ 31.85% ของ NAV
2. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ในสด
่ งกง (Hong Kong)
บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ภายใต ้กฎหมายทีเกียวข ้องของประเทศฮอ
ทั งนี กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพือสร ้างผลตอบแทนทีดีในระยะยาว โดยเน ้นลงทุ นในหุ ้นของบริษั ทที
จัดตังหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ในประเทศเวียดนาม หรือบริษัททีมีการดําเนินงานหรือมีการลงทุนทางตรง
ั ส่วนรวมกันไม่น ้อยกว่า 50 ล ้านเหรียญสหรัฐ หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของสน
ิ ทรัพย์รวม
หรือทางอ ้อมในประเทศเวียดนามในสด
ของบริษัททีลงทุน
ั สว่ นการลงทุนประมาณ 24.31% ของ NAV
3. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C ในสด
ึ นกองทุนรวมอีท ีเอฟ (ETF) ตราสารทุนทีมีวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการโดย Deutsche Asset Management ซงเป็
ึ นดัชนีรวมหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ Ho Chi Minh
สร ้างผลตอบแทนให ้ใกล ้เคียงดัชนี FTSE Vietnam Index ซงเป็
ทังนี กองทุนปลายทางอาจมีการจํ ากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่ วยลงทุนของ
ิ สุทธิของ
กองทุ นปลายทางไถ่ ถอนหน่ วยลงทุ นในวั นทํ าการซือขายใดๆ เกิน กว่าร ้อยละ 10 ของมู ลค่ าทรั พย์ส น
กองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะทยอยรับคําสังไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata)
ิ สุทธิของกองทุนปลายทาง โดยคําสังไถ่ถอน
เพือไม่ให ้มีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเกินกว่าร ้อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์สน
หน่วยลงทุนส่วนทีเกินกว่าร ้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนปลายทางจะทํารายการให ้ในวันทําการถัดไป โดยจะให ้ลําดับ
ความสําคัญก่อนคํ าสังไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีกองทุนปลายทางได ้รับในวันนั น ดังนั น กองทุน ยูไนเต็ ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนิต ี
ฟั นด์ จึงอาจต ้องจั ดเตรียมสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับให ้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนได ้
หากเกิดกรณีทกองทุ
ี
นปลายทางมีการทยอยรับคํ าสังไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึงอาจส่งผลให ้ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์ แตกต่างจากดัชนีชวัี ด/อ ้างอิง (Benchmark) ได ้
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active management)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
1. เหมาะสําหรับเงินลงทุนทีต ้องการผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในตลาดตราสารทุนเวียดนาม รวมถึง กองทุนรวม
ี
ETF ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถยอมรับความเสยงจากการลงทุ
นได ้ในระดับสูง
2. ผู ้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีกองทุนรวมไปลงทุน ซึงอาจจะปรั บตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจนตํากว่า
มูลค่าทีลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
3. ผู ้ทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทัวไป

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
1. กองทุนนีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสยงที
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณ์
ทีไม่ปกติ ทํ าให ้กองทุ นไม่ สามารถนํ าเงินกลั บเข ้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให ้ผู ้ลงทุนไม่ ได ้รั บคืนเงินตาม
ระยะเวลาทีกําหนด
ึ ัญญาซอขายล่
ื
ิ ธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio
2. กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว ้ซงส
วงหน ้าเพือเพิมประสท
Management)และอาจลงทุ นเพือป้ องกั นความเสียงด ้านอัตราแลกเปลียน (FX Hedging) ตามดุ ลยพินิ จของ
ี
ี
ผู ้จัดการกองทุน ทําให ้กองทุนรวมนีมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมอืน จึงเหมาะสมกับผู ้ลงทุนทีรับความเสยงได
้สูง
ื อตํากว่าทีสามารถลงทุนได ้ (Non-investment grade)
3. กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่ าเชอถื
ตราสารหนีทีไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) และตราสารทุนทีไม่ได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) โดยเป็ นไปตามอัตราส่วนทีสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให ้ลงทุนได ้
4. กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทเี อฟ (ETF) ต่างประเทศ ทีกองทุนลงทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
้ องมือป้ องกันความเสยงด
ี
และอาจไม่ได ้ใชเครื
้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ี
ตการลงทุน
5. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสยงของพอร์
โดยรวมของตนเองด ้วย (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

6. กองทุนรวมมีการกระจุ กตั วของการถือหน่ วยลงทุ น ของบุ คคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทั งหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็ บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ตํา
สูง
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

≤ 5%

5 - 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ความเสียงจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผู ้ออกตราสารรวม

ตํา

สูง
≤ 10%

10% - 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

ตํา
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ตํา
การป้ องกันความเสียง fx

ทังหมด / เกือบทังหมด

สูง
บางสว่ น

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอัตราแลกเปลียน คิดเป็ นร ้อยละ 94.49 % ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคํ าอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
อืนๆ 3.56%

หน่วยลงทุน :
Xtrackers FTSE
Vietnam Swap
UCITS ETF 1C
24.31%

หน่วยลงทุน :
JPMorgan
Vietnam
Opportunities
Fund 31.85%

หน่วยลงทุน :
Vietnam Equity
(UCITS) Fund
(Dragon) 40.28%

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

หน่ วยลงทุน : Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)

40.28

2.

หน่ วยลงทุน : JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

31.85

3.

หน่ วยลงทุน : Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

24.31

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์

5

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนต
ิ ี ฟันด์
ิ สุทธิ
ลงทุนเกิน 20% ของมูลค่าทร ัพย์สน
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)

ิ 5 อ ันด ับแรกของ Vietnam Equity (UCITS) Fund
ทร ัพย์สน

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.dragoncapital.com

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

ิ 5 อ ันด ับแรกของJPMorgan Vietnam Opportunities Fund
ทร ัพย์สน

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.jpmorgan.com/sg/am/per/

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

ิ 5 อ ันด ับแรกของ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C
ทร ัพย์สน

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.Xtrackers.com
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00
สูงสุดไม่เกิน
5.20

5.00

4.00

3.00

2.00

สูงสุดไม่เกิน
2.22

สูงสุดไม่เกิน
2.20

1.9521

1.6050

1.00

สูงสุดไม่เกิน
0.08
0.0321

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.70

0.2140

0.1010

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ: (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิมไว ้ด ้วย (ถ ้ามี)
่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร เรียกเก็บตามจริงในอัตราร ้อยละ 0.0213 และค่าสอบบัญช ี
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
เรียกเก็บตามจริงในอัตราร ้อยละ 0.0745 เป็ นต ้น
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท
*

สูงสุดไม่เกิน
2.20
ไม่ม ี
2.20**
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เก็ บจริง
1.50***
ไม่ม ี
1.50***
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สังซอหรื
ื
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสท
อผู ้ถือหน่ วยลงทุนแต่ละกลุม
่ หรือ
แต่ละคนไม่เท่ากันได ้

** กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า (Switch-in Fee)
*** มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสบ
้ตั
เป็ นร ้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยให ้มีผลบังคับใช งแต่วน
ั ที 3-31 พฤษภาคม 2565
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนต
ิ ี ฟันด์
ิ ทธิ
ลงทุนเกิน 20% ของมูลค่าทร ัพย ส
์ นสุ
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.dragoncapital.com
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.jpmorgan.com/sg/am/per/
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.Xtrackers.com

ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO

ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee): 0.7500% ของ NAV
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือด ัชนี FTSE Vietnam Index โดยปร ับด้วยอ ัตราแลกเปลียน เพือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุล
ั ว่ น 100%
เงินบาท ณ ว ันทีคํานวณผลตอบแทน สดส
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ

ผลการดําเนินงาน
UVO

60.00%
49.42%

50.00%
40.00%

Benchmark

38.18%

30.00%
20.00%

14.40%

17.25%

10.00%
0.00%
-1.10%

-10.00%

-7.06%

-6.01%

-9.69%

-20.00%
2564

2563

2562

2561

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (หรือตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น) คือ -43.6479%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 23.27% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Vietnam Equity
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Vietnam Equity ข ้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนน
ิ งานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันใน
ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซน
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบ
ว่ากองทุนทีลงทุนนั นอยู่ในช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั น

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทูนต
ิ ี ฟันด์
ิ สุทธิ (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ลงทุนเกิน 20% ของมูลค่าทร ัพย์สน

Vietnam Equity (UCITS) Fund (Dragon)

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.dragoncapital.com

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.jpmorgan.com/sg/am/per/

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

สามารถดูข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.Xtrackers.com
ผลการดําเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได ้เป็ น
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
สงยื
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00568/UVO

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

20 กรกฎาคม 2561

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื ทุกวันทําการซอขายหน่
ื
ว ันทําการซอ:
วยลงทุน*
ตังแต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: ไม่กําหนด

ื
มูลค่าขันตําของการสังซอครั
งถัดไป : ไม่กําหนด
ื
ว ันทําการขายคืน:ทุกวันทําการซอขายหน่
วยลงทุน*
ตังแต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 14.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน
ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

:ไม่กําหนด

ระยะเวลาการร ับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นั บแต่วน
ั ถัดจากวันคํานวณ
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวมวันหยุดทําการใน
มูลค่าทรัพสน
ต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุด
ทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็ บไซด์ของบริษัทจัดการ
ื
ิ รายวันได ้ที
* สามารถดูวันทําการซอขายหน่
วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
www.uobam.co.th
รายชือผู ้จัดการกองทุน

ื
ชอ-นามสกุ
ล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

20 กรกฎาคม 2561

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

20 กรกฎาคม 2561

นายฐิตริ ัฐ รัตนสงิ ห์*

4 มิถุนายน 2562

ั ติวงศ ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฏิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จั ดการลงทุนในสญ
วงหน ้าเพิมเติม
ื น
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรั บซอคื

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
3. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1428
6. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
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ู ต
ิ ี ฟั นด์

15

ั จํากัด : โทรศัพท์ 0-2095-8999
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชน
8. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
9. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293,
0-2829-6294
10. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
11. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
12. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
13. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
15. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
16. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
17. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
19. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
20. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
22. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
23. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
25. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
26. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
27. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
28. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
29. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
30. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
31. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
32. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
33. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
34. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
35. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
36. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
37. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
38. ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด : โทรศัพท์ 0-2614-4000
39. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
40. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
41. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
42. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
43. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
44. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
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45. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
46. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
47. บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)

อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 64.91 %
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ติดต่อสอบถาม
รับหนั งสือชีชวน ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสียง
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
จากการลงทุนซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้รั บรองถึง
ื ชชวนของกองทุ
ี
ความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
นรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนั น
ื ช ชวนส
ี
่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 26 เมษายน 2565 แล ้ว
ทังนี บริษั ทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
ด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดํ าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และ
ไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบั ต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อ ัตราส่วนหมุน เวียนการลงทุ น ของกองทุ น รวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุ น ทราบถึง
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
ปริมาณการซือขายทรั พย์สน
ิ น โดยคํ านวณจาก
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบ
มูลค่าทีตํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
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คําอธิบายเพิมเติม
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สําค ัญเพิมเต ิม

ี
1. ความเสยงจากความผ
ันผวนของราคาหล ักทร ัพย์ (Market Risk) : ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรั พย์ท ี
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทาง
กองทุนรวมลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน
การเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น ซึงพิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี
2. ความเสยงจากการดํ
าเนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) : ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และความเข ้มแข็ง
ขององค์กรธุรกิจ ซึงจะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนั นๆ
ี
3. ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) : การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทํากําไรในชว่ งทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่ งที
บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วยเช่นกัน ดังนัน การป้ องกัน
ี
ี
ึ าได ้ดังต่อไปนี
ความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสยงจากดั
งกล่าว ซงทํ
ี
- อาจป้องก ันความเสยงตามดุลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ี
ี
เนืองจากการป้ องกันความเสยงขึ
นอยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสยง
หรือไม่
ี
ี
4. ความเสยงของประเทศที
ลงทุน (Country Risk) : ความเสยงที
เกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุน
เข ้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู ้บริหาร, การเปลียนแปลงนโยบายทางด ้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอนๆ
ื จนทําให ้
ไม่สามารถชาํ ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
ั
ื
5. ความเสยงจากการลงทุ
นในสญญาซ
อขายล่
วงหน้า (Derivatives Risk) : สัญญาซือขายล่วงหน ้าบางประเภท
อาจมีการขึนลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐาน ดังนั นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
ย่อมทําให ้สินทรัพย์มค
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนฐาน
ื
(Underlying Security)
ี
6. ความเสยงจากข้
อจําก ัดการนําเงินลงทุนกล ับประเทศ (Repatriation Risk) : เนืองจากกองทุนนีมีการลงทุน
ในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสียงทีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณ์ทไม่
ี ปกติ
ึ
ทําให ้กองทุนไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศได ้ซงอาจส
ง่ ผลให ้ผู ้ลงทุน
ไม่ได ้รับคืนเงินตามระยะเวลาทีกําหนด
ี
7. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเส ียงจากการลงทุนกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึ ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผัน
ผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับ
ทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุ นลงทุ นในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุ การณ์ ท ีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(3) ความเสียงจากการกระจุ กตั ว ลงทุ น ในประเทศใดประเทศหนึ ง (Country Concentration Risk) เกิด จาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออก
เสนอขายอยู่ ในประเทศไทย ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดั งกล่ าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เป็ นต ้น กองทุ นดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผั นผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุ นในหลาย
ประเทศ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทน
ู ต
ิ ี ฟั นด์
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