ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สรุ ปข้ อมูลสําคัญของนโยบายการลงทุน
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบายผสมตราสารทุนไม่ เกิน 10%
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

วัตถุประสงค์ การลงทุนและประเภทสมาชิกที่
เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนนี ้
ประเภททรั พย์ สินและสัดส่ วนการลงทุน
ผลการดําเนินงาน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่นๆ
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วัตถุประสงค์ การลงทุนและประเภทสมาชิกที่เหมาะสมกับนโยบายการ
ลงทุนนี ้
วัตถุประสงค์การลงทุน : การลงทุนผลตอบแทนการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวที่สูงกว่าตราสารหนี ้ และรับ
ความเสี่ยงความผันผวนของราคาหุ้นได้ เล็กน้ อย
นโยบายเหมาะกับ : สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นได้ เล็กน้ อย ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อ
ลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนได้
นโยบายไม่เหมาะกับ : สมาชิกที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่า ที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนที่ใกล้ เคียงหรื อสูง
กว่าเงินฝาก และสมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ประเภททรัพย์ สินและสัดส่ วนการลงทุน
1.ลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 และลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
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2. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน จะมี
สัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตราสารหนี ้ภาครัฐและตราสารหนี ้ที่ภาครัฐคํ ้า
ประกัน 39.36%
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารคล้ ายเงินฝากที่
ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรื อธนาคารอืน่ ที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก 11.26%
ตราสารหนี ้ที่สถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ ้าประกัน 2.19%
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน 38.77%

ตราสารทุน 8.03%

หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นตามที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด 0.52%
สินทรัพย์อื่นๆ (รายการค้ างรับ/ค้ างจ่าย) -0.13%
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3. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก และสัดส่วนของทรัพย์สินนัน้ ต่อ NAV
ตราสารหนี ้ : ชื่อทรั พย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ทรัพย์สิน
% ของ NAV
พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB22DA
5.76
ตัว๋ เงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20903A
5.62
เงินฝากประจํา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ FGHB0418
5.58
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ : ธนาคารออมสิน อาวัลโดย กระทรวงการคลัง
5.50
GSB222A
ตัว๋ เงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20O22A
3.95
ตราสารทุน : ชื่อทรั พย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ทรัพย์สิน
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

credit rating
-

% ของ NAV
0.66
0.55
0.55
0.51
0.35
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ผลการดําเนินงาน
ผลตอบแทน
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%

ดัชนีชี ้วัด

3.02%
2.29%

2.73%
2.23%

0.27%

2.07%

1.84%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

-1.10%

วันที่เริ่มนโยบายการลงทุน 31 ธันวาคม 2558
ดัชนีชี ้วัดใช้ เปรี ยบเทียบกับผลตอบแทน คือ อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา เฉลี่ย 4 ธนาคาร สําหรับกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพพึงได้ รับ วงเงิน 1 ล้ านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (46.5%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตร
รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (1 ถึง 3 ปี ) (46.5%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (7%)
หมายเหตุ: 1. คํานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนย้ อนหลังเป็ นปี ปฏิทิน ตามช่วงเวลาที่แสดง
2. คํานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิตอ่ ปี (annualized)
3. กรณีแสดงอัตราผลตอบแทน 6 เดือน คํานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสะสมเดือน มกราคม-มิถนุ ายน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

* กองทุนมี ลงทุนหุน้ กู้ของบมจ.การบิ นไทยทีเ่ ข้าแผนฟื ้ นฟู ส่งผลให้มูลค่าราคาหลักทรัพย์ลดลงตามราคาทีศ่ ูนย์ ซื้อขายตราสารหนีไ้ ทย
(ThaiBMA) กําหนด
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ความเสี่ยงจากการลงทุน
ความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนตราสารทุน อาจเกิดขึ ้นได้ จาก
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
 ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk)
 ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี ้ที่ให้ สิทธิแก่ผ้ อู อกตราสารในการชําระหนี ้ตามตราสารก่อน
ครบกําหนดอายุตราสาร (Callable Bond)
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(สามารถอ่านคําอธิบายเพิ่มเติมได้ จากท้ ายรายงานฉบับนี ้)

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน
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ค่ าธรรมเนียม
อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าธรรมเนียมการออกรหัส E-Provident Fund
-ไม่มีค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ ในกองทุน
500 บาท/ปี
ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็ นงวด
- ครัง้ แรก
500 บาท
- ค่าธรรมเนียมรายงวด
100 บาท/งวด

ข้ อมูลอื่นๆ
ช่องทางการออมต่อเมื่อออกจากงาน/เกษี ยณ
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปั จจัยความเสีย่ งที่สาํ คัญเพิ่มเติม
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่
ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
้
้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี
portfolio duration ตํ่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวสูงใน ตราสารแห่งทุน และ/
หรื อ ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อ เงินฝาก ทังภาครั
้
ฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ/หรื อสถาบันการเงิน ของบริ ษัทใดบริ ษัท
หนึง่ ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหรื อ ผู้ประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงิน หรื อไม่สามารถชําระคืนเงินต้ น
และ/หรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด และ/หรื อชําระไม่ครบตามจํานวน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
3. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึงการพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้ อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ที่ผา่ นมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา่
ลงทุน

ระดับที่ตํ่ากว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสีย่ งตํ่าที่สดุ ทีจ่ ะไม่
สามารถชําระหนี ้ได้ ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสีย่ งตํา่ มาก
ที่จะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสีย่ งตํา่ ที่จะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสีย่ งปานกลางทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตาม
กําหนด

ตํ่ากว่า
BBB

ตํ่ากว่า
BBB(tha)

ตํ่ากว่า
Baa

ตํ่ากว่า
ความเสีย่ งสูงที่จะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามกําหนด
BBB
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4. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) หมายถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้
ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ
ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนมี
ั้
สภาพคล่องตํ่า โดยการซื ้อขายเปลีย่ นมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตรา
สารในขณะนันๆ
้ อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
6. ความเสี่ ย งจากการลงทุ นกระจุ กตัว (Credit Concentration Risk) : กองทุนเปิ ดนีเ้ ป็ นกองทุนรวมผสมแบบกํ าหนด
สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึง่ มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมผสมทัว่ ไป จึงมีความเสีย่ งมากกว่าในเรื่ อง
ของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่
กล่าวคือ กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวสูงใน ตราสารแห่งทุน และ/หรื อ ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อ เงินฝาก ทังภาครั
้
ฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ/หรื อสถาบันการเงิน ของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ ดังนัน้ ในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหรื อ ผู้ประกันตราสาร
ที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงิน หรื อไม่สามารถชําระคืนเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด และ/หรื อชําระไม่ครบ
ตามจํานวนผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน
7. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ ีให้ สิทธิแก่ ผ้ ูออกตราสารในการชําระหนีต้ ามตราสารก่ อนครบกําหนด
อายุตราสาร (Callable Bond) : ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูออกหุ้นกู้มีสิทธิ ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนด อันจะส่งผลให้
กําหนดเวลาการชําระคืนของหุ้นกู้นนสั
ั ้ นลง
้ และก่อให้ เกิดความเสีย่ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ที่จะนําเงินที่ได้ รับนันไปลงทุ
้
นต่อ หากอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาดมีแนวโน้ มลดลงจะทําให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับอัตราผลตอบแทนที่ตํ่าลง (Reinvestment Risk)
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิ ดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเสนอขายอยู่ในประเทศ
ไทย ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผล
การดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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