
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงในขอ้มลู กนัยายน 2563 

ท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

กองทนุรวม ณ จดุขาย 9,821.00

Short Term General Bond มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

10.2356

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

30 มนีาคม 2559

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UIDPLUS (1) 0.15 0.37 0.34 1.02 N/A N/A -0.16 1.27 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.

UIDPLUS (2) 0.15 -2.93 -2.95 -0.09 N/A N/A -3.44 0.52 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ดชันีมาตรฐานกองทนุตราสารหนี้ *** 0.50 0.54 1.98 -0.27 N/A N/A 1.71 -0.33 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.00 น.

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (1) 0.02 0.08 0.45 0.57 N/A N/A 0.43 0.48

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (2) 0.02 3.28 3.36 2.02 N/A N/A 3.30 1.65 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 0.27 0.35 0.61 2.23 N/A N/A 0.58 3.03 ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัถัดจากวันที่

คาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ (ปัจจบุัน T+1)

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

ตัง้แตจ่ัดตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 กนัยายน 2563 ค่าธรรมเนียมการขาย

ไมม่ี

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

สดัสว่นการลงทนุ ไมม่ี

1. พนัธบตัรรัฐบาลและทีม่รีัฐบาลค า้ประกนั 28.73% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น

2. พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 0.00% สับเปลีย่น - เขา้     ไมม่ี

3. หุน้ก ู ้11.82% สับเปลีย่น - ออก    ไมม่ี

4. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋สัญญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิ 49.72% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

5. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋สัญญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิทีบ่ริษทัเอกชนออกตรงหรือธนาคารอาวัล 4.06% (รอ้ยละของมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ) 

6. สินทรัพยอ์ื่น (รายการคา้งรับ/คา้งจ่าย) 5.67% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ≤ 1.6050% ตอ่ปี

1.บตัรเงนิฝาก : Mashreq Bank MASQ0002 08/01/2021 9.62% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

2.หุน้ก ู ้: EMIRATES NBD PJSC ENBD222A 04/02/2022 6.38% ≤ 0.08025% ตอ่ปี

3.เงนิฝากประจ า : AGRICULTURAL BK CHINA HK FAGRBK19 10/02/2021 5.29% ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

4.ตัว๋เงนิคลงั : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20O29B 29/10/2020 5.09% ≤ 0.4280% ตอ่ปี

5.ตัว๋เงนิคลงั : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20O06A 06/10/2020 4.23% ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม รายช่ือผ ูอ้อกตราสารหน้ีสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ≤ 3.23675% ตอ่ปี

1.ธนาคารแห่งประเทศไทย (NON) 28.17% หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

2.Agricultural Bk China Hk (A) 10.01% อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

3.Mashreq Bank (A-) 9.62% เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

4.Abu Dhabi Commercial Bank (A+) 9.06%

5.Bank Of China (A) 8.12%

 - กองทนุนี้ม ีnext exposure ในตราสาร non-investment grade/unratede ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV
Bloomberg Ticker :   UNTIDUP:TB ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com   เว็บไซต ์www.uobam.co.th

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวม

ฉบบันีไ้ดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ รางวัลและการจัดอันดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของ

กองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ กองทนุมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินจิของผูจ้ัดการ

กองทนุรวม แตเ่นือ่งจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้ับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น/หรือไดร้ับเงนิคืนต า่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกไดก้ารลงทนุ

มคีวามเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการด าเนนิงานของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ

ลงทนุในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ ตราสารทางการเงนิทีร่ฐับาล 

องคก์รหนว่ยงานของรฐับาล องคก์รระหว่างประเทศ รฐัวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศ/

หรือตา่งประเทศเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวัล หรือผูค้ํา้ประกนั โดยอนัดบัความนา่เชือ่ถือของตรา

สารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) กองทนุอาจลงทนุใน

ตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถือ (Unrated) หรือไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถือ

ตํา่กว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment Grade)  ทัง้นี ้กองทนุจะนาํเงนิไปลงทนุใน

ตา่งประเทศไมเ่กินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ

กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้ประเภทรับซ้ือคืน

หนว่ยลงทนุ
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

1) ผลการดาํเนนิงานของกองทนุที่ไมร่วมผลตอบแทนของตราสารที่มกีารคดัแยกไว ้(Set Aside) 2) ผลการดาํเนนิงานของกองทนุที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มกีารคดัแยกไว ้(Set 

Aside)  * % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็น % 

ต่อปี *** อตัราดอกเบ้ียระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน ในรปูสกลุเงนิ USD โดยปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อคาํนวณ

ผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่ คาํนวณผลตอบแทนบวกดว้ย credit spread ของตราสารหนีท้ี่มอีนัดบัความนา่เชื่อถือในระดบั A (50.00%), ดชัน ีJP Morgan Asia Credit Index (JACI)

 - Non Investment Grade Index ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่ คาํนวณผลตอบแทน (10.00%), ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันพีนัธบตัรรัฐบาล 

Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (10.00%), อตัราดอกเบ้ียเงนิฝากประจาํ 1  ปีวงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาทเฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่

เนือ่งจากบริษทัจัดการพิจารณาด าเนนิการแยกส่วนการลงทนุทีเ่ป็นหุน้ก ูข้องบริษทัการบินไทยออกจากการลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นๆ ของ

กองทนุรวมไวต้า่งหาก หรือ Set Aside โดยมผีลตัง้แตว่ันจันทร์ที ่18 พฤษภาคม 2563

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี่ 

อลัตรา้ พลสั ฟันด์ (UIDPLUS) 
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ผู้ออก/ผู้ รับรอง/ผู้ คํ าประกนั มลูคา่ตามราคาตลาด %NAVอนัดบัความน่าเชื�อถือ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือเงนิฝากที�ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม เดลี� อัลตร้า พลัส ฟันด์
ณ วันที�  30  กันยายน  2563

2,821,648,502.12 28.73(ก) กลุม่ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ

กระทรวงการคลงั00642 0.56NON 54,950,138.39

ธนาคารแห่งประเทศไทย00636 28.17NON 2,766,698,363.73

4,872,828,585.05(ข) กลุม่ตราสารของธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง

49.62

Doha Bank QPSC02356 3.24A3 317,838,555.00

AGRICULTURAL BK CHINA HK01517 10.01A 982,648,970.20

Qatar National Bank S.A.Q01671 3.13A 306,993,824.32

Industrial and Commercial Bank of China - Foreign Branch01987 3.78A 371,075,585.31

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)00557 0.24AAA 24,042,205.92

Abu Dhabi Commercial Bank01405 9.06A+ 889,849,830.89

China Construction Bank Asia01473 5.66A 555,834,167.47

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)00509 0.00AAA 131,787.24

EMIRATES NBD PJSC01661 6.38A3 627,062,054.00

Bank of China00014 8.12A 797,351,604.70

1,569,921,789.13 15.99(ค) กลุม่ตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)01799 4.06A+ 398,658,325.04

Mashreq Bank02380 9.62A- 944,298,280.39

บริษัท ลีสซิ�งไอซีบีซี(ไทย) จํากดั01391 2.31AAA 226,965,183.70

0.00(ง) กลุม่ตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัตํ�ากวา่อนัดบัที�
สามารถลงทนุได้ หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

0.00

รวมทั งหมด 9,264,398,876.30

Print Date : 14-Oct-2020 Page 1 of 1
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AIMC Category 

 

Peer Percentile 3M 

 5th Percentile 0.15 0.33

 25th Percentile 0.11 0.27

Money Market General 50th Percentile 0.09 0.19

 75th Percentile 0.04 0.13

 95th Percentile -0.01 0.04

 5th Percentile 0.10 0.26

 25th Percentile 0.07 0.20

Money Market Government 50th Percentile 0.05 0.14

 75th Percentile 0.04 0.12

 95th Percentile 0.02 0.08

 5th Percentile -11.09 4.73

 25th Percentile -11.17 4.50

SET 50 Index Fund 50th Percentile -11.22 4.34

 75th Percentile -11.31 4.20

 95th Percentile -11.44 2.89

 5th Percentile 0.31 0.53

 25th Percentile 0.21 0.39

Short Term General Bond 50th Percentile 0.15 0.24

 75th Percentile 0.07 0.10

 95th Percentile 0.04 -

 5th Percentile 0.05 0.40

 25th Percentile 0.02 0.21

Short Term Government Bond 50th Percentile -0.01 0.03

 75th Percentile -0.03 0.00

 95th Percentile -0.08 -

 5th Percentile 14.79 57.72

 25th Percentile 12.06 33.37

US Equity 50th Percentile 8.62 29.51

 75th Percentile 8.05 24.46

 95th Percentile 0.08 8.39

 5th Percentile 18.06 39.58

 25th Percentile 11.67 28.24

Greater China Equity 50th Percentile 9.29 24.10

 75th Percentile 5.25 5.13

 95th Percentile -2.51 -

 5th Percentile 15.64 46.28

 25th Percentile 2.08 14.49

Thai Free Hold 50th Percentile -0.30 1.27

 75th Percentile -6.94 -

 95th Percentile -18.04 -17.41

 Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual 

Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only;  
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Return (%) Standard Deviation (%)

6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 

0.33 1.01 1.17 1.26 1.72 0.01 0.01 0.03 

0.27 0.82 1.00 1.08 1.63 0.02 0.02 0.04 

0.19 0.63 0.89 0.96 1.52 0.02 0.03 0.05 

0.13 0.57 0.78 0.83 1.36 0.03 0.04 0.06 

0.04 0.42 0.68 0.68 1.28 0.03 0.04 0.07 

0.26 0.81 1.11 1.16 1.68 0.01 0.01 0.03 

0.20 0.71 1.03 1.07 1.57 0.01 0.02 0.04 

0.14 0.66 0.95 0.95 1.51 0.01 0.02 0.04 

0.12 0.55 0.86 0.92 1.46 0.02 0.03 0.05 

0.08 0.49 0.82 0.89 1.41 0.02 0.04 0.07 

4.73 -26.03 -7.37 0.93 4.96 16.48 23.62 30.82 

4.50 -26.31 -7.57 0.58 4.52 16.54 23.79 31.18 

4.34 -26.53 -7.87 0.29 4.33 16.59 23.86 31.26 

4.20 -26.76 -8.18 -0.02 3.78 16.63 23.90 31.31 

2.89 -27.10 -8.27 -0.27 3.56 16.74 24.01 31.33 

0.53 1.46 1.64 1.63 2.23 0.02 0.03 0.04 

0.39 1.18 1.34 1.38 1.96 0.03 0.04 0.07 

0.24 0.88 1.28 1.29 1.81 0.05 0.11 0.20 

0.10 0.69 1.05 1.12 1.57 0.09 0.20 0.29 

-1.56 -1.08 0.16 0.61 1.14 0.16 2.74 2.11 

0.40 1.48 1.24 1.22 1.62 0.02 0.02 0.05 

0.21 0.89 0.86 0.98 1.46 0.02 0.04 0.07 

0.03 0.43 0.70 0.76 1.40 0.03 0.05 0.08 

0.00 0.32 0.60 0.65 1.30 0.04 0.11 0.17 

-0.07 0.18 0.42 0.46 1.04 0.07 0.21 0.44 

57.72 50.30 22.35 20.88 11.72 16.65 24.07 26.88 

33.37 28.83 12.11 12.05 11.63 17.07 25.23 31.53 

29.51 12.60 8.56 10.91 11.51 19.29 26.41 33.26 

24.46 9.14 4.88 9.72 10.16 26.65 30.19 34.81 

8.39 -13.35 -1.20 4.73 9.08 31.67 39.53 44.07 

39.58 44.03 13.44 17.57 6.16 19.47 18.74 19.27 

28.24 32.97 6.39 9.24 5.20 19.84 19.49 21.37 

24.10 21.32 3.95 8.16 4.01 22.54 21.00 22.66 

5.13 -1.19 -4.32 1.15 -0.06 26.12 23.34 24.60 

-1.95 -7.95 -7.25 -3.17 -2.00 29.33 25.94 26.53 

46.28 6.46 4.90 10.43 9.97 0 0 9.02 

14.49 -2.21 1.84 6.96 7.66 10.57 15.74 23.63 

1.27 -11.28 -5.52 -3.66 0.19 21.91 29.46 26.16 

-0.62 -20.79 -10.15 -8.94 -1.75 65.03 58.63 46.38 

17.41 -31.94 -18.24 -15.61 -6.60 91.63 77.74 65.24 

ibuted; (3) is for informational purposes only;  
e is no 

 

Standard Deviation (%) 

3Y 5Y 10Y 

0.08 0.07 0.19 

0.09 0.08 0.20 

0.10 0.08 0.21 

0.11 0.09 0.21 

0.11 0.10 0.22 

0.09 0.08 0.19 

0.10 0.08 0.20 

0.11 0.09 0.20 

0.11 0.09 0.21 

0.13 0.10 0.22 

 18.35 15.69 15.67 

 18.58 15.92 15.91 

 18.67 15.97 15.96 

 18.69 16.01 16.02 

 18.73 16.05 16.07 

0.10 0.08 0.19 

0.12 0.10 0.21 

0.20 0.15 0.28 

0.31 0.27 0.36 

1.65 0.99 1.45 

0.10 0.08 0.19 

0.11 0.09 0.22 

0.12 0.11 0.23 

0.15 0.20 0.25 

0.28 0.29 0.65 

 15.80 14.32 12.76 

 16.94 14.69 12.77 

 17.62 14.82 12.80 

 19.90 17.04 12.84 

 21.89 17.61 12.88 

 16.66 15.09 14.32 

 17.59 17.08 16.79 

 18.74 17.75 17.92 

 19.07 19.28 19.85 

 20.95 19.83 21.57 

8.03 7.14 8.07 

 10.69 9.84 13.42 

 14.11 16.25 18.00 

 25.36 23.70 27.82 

 31.44 33.18 71.62 
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

(Disclaimer of Peer group Fund Performance)

 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซน็ตไ์ทล ์

 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่

ของประเภทกองทุนรวมนนั 
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
www.aimc.or.th 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบ

นประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น  

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่

 

iders; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only;  
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเทา่ใด
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั เดลี ่อลัตรา้ พลสั ฟนัด ์

United Income Daily Ultra Plus Fund  

UIDPLUS 

กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งท ัง้ในและตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายเนน้ลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ ตราสารทางการเงนิทีรั่ฐบาล 
องคก์าร หน่วยงานของรัฐบาลองคก์ารระหวา่งประเทศ รัฐวสิาหกจิ หรอืภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ
เป็นผู อ้อก ผู รั้บรอง ผู รั้บอาวัล หรือผู ค้ํ้ าประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู อ้อก 
ตราสารอยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บ
การจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) หรอืไดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-
Investment Grade) ทัง้นี ้กองทนุจะนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของ
มลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยบรษัิทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) 
Limited เป็นผูรั้บดําเนนิการในสว่นของการลงทนุในต่างประเทศของกองทุน (outsource) ทัง้นี้ เฉพาะทรัพยส์นิใน
ต่างประเทศในสัดสว่นไม่เกนิรอ้ยละ 15 % ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนเท่านัน้ หรอืบรษัิทจัดการอาจจะเป็น
ผูดํ้าเนนิการลงทนุในสว่นดงักลา่วเอง โดยขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศและการลงทุนในต่างประเทศในส่วนที่เหลือ ซึง่บรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการลงทนุเอง และมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ รวมถงึเงือ่นไขการเปลีย่นผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการ
ลงทุนในต่างประเทศซึง่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการ
จัดการลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบรษัิททีจั่ดตัง้ในประเทศ
สงิคโปร ์และไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิจัดการลงทุนภายใตก้ารกํากับดูแลของ Monetary Authority of 
Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทัง้นี ้
ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุในตา่งประเทศอาจนําทรัพยส์นิของกองทนุตามสดัสว่นทีร่ะบขุา้งตน้ทัง้หมดหรอื
บางสว่นไปลงทนุในทรัพยส์นิและ/หรอืหลักทรัพยท์ีบ่รหิารจัดการโดยผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุและหรอื
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ตามดลุยพนิจิของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุในตา่งประเทศ ในกรณีทีผู่รั้บดําเนนิการใน
ส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource)ไม่สามารถดํารงคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตอ้งหา้มตาม
หลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรอืในกรณีทีป่รากฎว่าผูรั้บดําเนนิการในสว่นของการลงทุนใน
ตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) ไมม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะทําหนา้ทีด่ังกลา่วตอ่ไป บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นผูรั้บดําเนนิการในสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) และปรับปรงุขอ้มลูดังกลา่วใน
รายละเอยีดโครงการโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ โดยผูรั้บดําเนนิการในสว่นของการ
ลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) รายใหมท่ีบ่รษัิทจัดการไดม้อบหมายหนา้ทีก่ารบรหิารจัดการลงทนุใหนั้น้
จะตอ้งมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด อนึง่ ในสว่นของทรัพยส์นิในตา่งประเทศใน
สดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุทีไ่ดม้อบหมายใหผู้รั้บดําเนนิการในสว่นของการลงทนุใน
ตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) บรหิารจัดการนัน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนนิการบรหิารจัดการลงทนุ
ทรัพยส์นิในสว่นดังกลา่วเองในบางขณะ โดยขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
แตล่ะขณะ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องกองทนุโดยคํานงึถงึประโยชนส์งูสดุที่
จะเกดิขึน้กับกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก โดยสว่นทีเ่หลอืกองทนุจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกับนโยบายกองทนุที่
กําหนดไว ้และ/หรอืสนิทรัพยอ์ืน่ใดทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกันนี้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อกีทัง้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดใหล้งทนุได ้ 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิโดย
มวีัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ง (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจทําให ้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะ
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท้ีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable 
Bond) และตราสารหนีท้ีผู่อ้อกมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่ง
แน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผ่ันแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไม่มกีารกําหนด
เงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทุนใน derivatives ทีแ่ฝงอยู่ใน
ธรุกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เทา่นัน้ 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก หน่วย CIS และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
รวมกันทุกขณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอืกองทุนจะลงทุนใน หลักทรัพย์
หรอืทรัพยส์นิอืน่ใดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหล้งทนุได ้รวมกันทกุขณะไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (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) ของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิกบ่รษัิทจัดการทีจ่ะปฏบิัตกิาร
และดําเนนิการตา่งๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน การหัก ภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเทา่ทีจํ่าเป็นสําหรับ การปฎบิตัติามพันธสญัญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมาย
ของรัฐตา่งประเทศ 

8. กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ดังนัน้จงึมคีวาม
เสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึ
มกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

9. ในกรณีทีม่แีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 

ตํา่                     อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ      สงู 

 
 
 
 

ตํา่                     อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ      สงู 

 

 
หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของNAV 

 
 
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 
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ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

ตํา่              สงู 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนีและสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                         ตํา่                                                                                           สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น รอ้ยละ  100.35 ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 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 

การกระจกุตวัลงทนุใน 
ผูอ้อกตราสารรวม 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตวัใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                     สงู 

การลงทนุกระจกุตวัในราย
ประเทศรวม 

ตํา่                                              สงู 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อนิคมั เดลี ่อลัตรา้ พลสั ฟันด ์  6 
 

 

 

 

 

 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV

1. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB20910B 10/09/2020 AAA 9.20 

2. เงนิฝากประจํา : Commercial Bank of Qatar FCBQ0006 
23/07/2020 

A- 8.73 

3. บตัรเงนิฝาก : Mashreq Bank MASQ0002 08/01/2021 A- 8.43 

4. เงนิฝากประจํา : Abu Dhabi Commercial Bank FADCB009 
13/07/2020 

A+ 6.70 

5. เงนิฝากประจํา : Bank of China FBOC0083 04/09/2020 A 6.06 
 
ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00451/UIDPLUS 

 

 

 

 

พันธบตัรรัฐบาลและทีม่ี
รัฐบาลค้ําประกนั 

35.08%

หุน้กู ้8.42%

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลก
เงนิทีอ่อกโดยสถาบนั
การเงนิ 48.74%

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ         
ตัว๋แลกเงนิที่

บรษัิทเอกชนออกตรง
หรอืธนาคารอาวัล 

5.84%

สนิทรัพยอ์ืน่ (รายการ
คา้งรับ/คา้งจา่ย)         

1.92%

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 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

5.65%

0.35%

35.08%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Unrated

ตํ่ากวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Unrated

ตํ่ากวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

55.38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Unrated

ตํ่ากวา่ BBB

BBB

A

AA

AAA
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0008 เป็นตน้ 

- ขอ้มลู ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563 
 
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 ี
 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

 

0.4280
0.0268 0.0749 0.0010

0.5307

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
3.23675 
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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 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

   ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Short Term General Bond ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

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 สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม (1) -0.31% 0.21% 25 -0.31% 75 0.55% 75 1.13% 75 N/A N/A N/A N/A 1.30%

ผลตอบแทนกองทนุรวม (2) -3.58% -3.08% 95 -3.58% 95 -2.73% 95 0.01% 95 N/A N/A N/A N/A 0.51%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 1.21% 0.04% 75 1.21% 5 0.59% 75 -0.38% 95 N/A N/A N/A N/A -0.47%

ความผนัผวนของกองทนุ (1) 0.43% 0.08% 25 0.43% 75 0.47% 75 0.57% 75 N/A N/A N/A N/A 0.49%

ความผนัผวนของกองทนุ (2) 3.30% 3.28% 95 3.30% 95 3.34% 95 2.02% 95 N/A N/A N/A N/A 1.69%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.51% 0.23% 75 0.51% 75 1.30% 75 2.24% 95 N/A N/A N/A N/A 3.11%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 30 มนีาคม 2559 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื   :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่               :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทีคํ่านวณมลูคา่ 

ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมิ
ใหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ี
ลักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบั
วันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
หมายเหต ุสามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่

www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุัตร ปรดี ิเ์ปรมกลุ* 30 มนีาคม 2559 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 30 มนีาคม 2559 

3. นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 30 มนีาคม 2559 

4. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 30 มนีาคม 2559 

5. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 30 มนีาคม 2559 

6. นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

7. นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 30 มนีาคม 2559 

8. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 30 มนีาคม 2559 

9.นายกาย ศริพิรรณพร* 24 เมษายน 2562 

10.นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

11.นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

12.นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศักดิ ์ 2 ธันวาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

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

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

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

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

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

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

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

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

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

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

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

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

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

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

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648 1111 

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

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

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

21. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

22. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

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

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

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

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

27. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

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

29. บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 122.95% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 
 

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 
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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 ่           
31 กรกฎาคม 2563 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. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non- 
investment Grade) และตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Unrated bond)กองทนุจงึอาจมี
ความผันผวนของราคาตราสารหนีท้ีล่งทนุ และโอกาสในการผดินัดชาํระหนีท้ีส่งูขึน้ 

2. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก 
เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้
ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมี
การซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมี
โอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผล
การดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ 
ดังตอ่ไปนี ้

 
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสีย่งตํา่
มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ 
ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha) 

ตํา่กวา่  
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk)หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่
ทําไดด้ังตอ่ไปนี ้

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
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5. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) ซึง่คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่
กองทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ จนทํา
ใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทุนลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑ ์หรอืนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาที่
กําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ได ้ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทน
ทีก่องทุนจะไดรั้บจากการลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศทีก่องทุนลงทุนอย่างใกลช้ดิ เพื่อประเมนิความ
เสีย่งจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งในสว่นนีไ้ด ้

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ
การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่น
ผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับ
ทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


