
• กองทุนรวมตราสารหนี ้
• กองทุนรวมที่มนีโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทนุรวมอืน่ภายใต้ บลจ. เดียวกัน  
• กองทุนที่ลงทนุแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
• กลุ่มกองทนุรวม: Miscellaneous 

 
 

  
  

 
 
  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ดาโอ จ ากดั  
  
  

กองทนุเปดิ ดาโอ ตราสารหนี ้6M หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 
DAOL BOND FUND 6M NOT FOR RETAIL INVESTORS (DAOL-BOND6M) 

 

หนงัสือชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ Factsheet 
ข้อมลู ณ วันที ่31 มีนาคม 2566 

 
  
  

ประเภทกองทนุรวม/ กลุม่กองทนุรวม 
 

  
  

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
  
  

• ลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–
Investment Grade) และตราสารหนี้ที ่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (Unrated 
Securities) ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. 

• กองทุนอาจลงทุนในพันธบตัรหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยจะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็ม
จ านวนที่มีการลงทุนดังกล่าว  (Fully Hedge) 

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold) 

ผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)  
  
  

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 
  
  

ระดบัความเสีย่ง     
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

  
  

ต า่ 

เสีย่งปานกลางคอ่นขา้งต า่ 

  
 ค 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร  
non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV 

  
  

วันจดทะเบียนกองทนุรวม : 22 เมษายน 2563 
วันเร่ิมต้น Class  : กองทุนไม่มีการแบ่ง Class 
นโยบายการจ่ายเงินปนัผล   : ไม่จ่าย 
อายุกองทนุ  : ไม่ก าหนด 

 
 

  
  

ข้อมูลกองทุนรวม 
  
  

ผู้จัดการกองทุนรวม 
  
  

นางสาวนสิารัตน์ ชมภูพงษ ์ ตั้งแต่ 3 ต.ค. 65 
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์ ตั้งแต ่22 เม.ย. 63 

  
  ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวและถือ

ครองจนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการ
ลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold) 
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

  
  

ค าเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการด าเนินงานในอีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

 
  
  

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC  
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A 

  
  
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมอื 
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบบัเต็ม 

  
  

สงู 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็ 
 
 

www.daolinvestment.co.th 
 
ไ 

 YTD 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ป ี
กองทนุ 0.34% 0.34% 0.69% 1.29% 
ดัชนชีีว้ดั - - - - 

คา่เฉลีย่ในกลุม่เดยีวกนั - - - - 
ความผนัผวนกองทนุ 0.05% 0.05% 0.15% 0.14% 
ความผนัผวนดชันชีีว้ดั - - - - 

 3 ป ี 5 ป ี 10 ป ี ตัง้แตจ่ดัตัง้ 
กองทนุ - - - 1.50% 
ดัชนชีีว้ดั - - - - 

คา่เฉลีย่ในกลุม่เดยีวกนั - - - - 
ความผนัผวนกองทนุ - - - 0.16% 
ความผนัผวนดชันชีีว้ดั - - - - 

 

 

 

      

        
        
        
        
        

  
  

1.24% 1.52% 1.31%

0.00%

1.00%

2.00%

2563 2564 2565

กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer avg



  
การซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

  
  

การขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 

  
  

วันท าการซ้ือ  : ทุกรอบ 6 เดือน 
เวลาท าการ  : 9.00 - 15.30 น 
การซ้ือคร้ังแรกขั้นต ่า  : 5,000 บาท 
การซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต ่า: 1 บาท 
 
  
  

วันท าการขายคืน  : ทุกรอบ 6 เดือน 
เวลาท าการ  : 9.00 - 15.30 น 
การขายคืนขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต ่า  : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1      

คา่ธรรมเนยีม  สงูสดุไมเ่กนิ  เกบ็จรงิ 
การจัดการ      1.07%   0.152% 
รวมค่าใช้จ่าย      4.28%   0.38675% 

  
  

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอ่ปขีอง NAV) 
 

  
  

หมายเหตุ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันท าการนับแต่วันท ารายการ  
 

หมายเหตุ    
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราท่ีเรียก
เก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน 
3. ในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ
การซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
เพ่ิม ท้ังน้ี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนร้อยละ 1.07 ต่อปี 
4. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ท้ังน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ ้าซ้อนกับกองทุนรวมปลายทางท่ี
กองทุนลงทุน 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหนว่ย (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 
คา่ธรรมเนยีม  สงูสดุไมเ่กนิ  เกบ็จรงิ 
การขาย   ไม่ม ี   ไม่ม ี  
การรับซ้ือคืน  ไม่ม ี   ไม่ม ี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่ม ี   ไม่ม ี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ม ี   ไม่ม ี
การโอนหน่วย  ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ท้ังน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ ้าซ้อนกับกองทุนรวมปลายทางท่ี
กองทุนลงทุน 
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ 
 สดัสว่นประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

Maximum Drawdown  : 0.00% 
Recovering Period  : 0 เดือน 
FX Hedging  : N/A 
อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : 0.02% 
Sharpe Ratio  : N/A 
Alpha   : N/A 
Beta   : N/A 
Tracking Error  : N/A 
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : 18 วัน 
Yield to Maturity  : 1.845% 

ขอ้มลูเชงิสถติ ิ

การจดัสรรการลงทนุในตา่งประเทศ 

การจดัสรรการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม/ผูอ้อกตราสาร 
5 อนัดบัแรก 

DAOL-BOND6M 

ทรพัยส์นิทีล่งทนุ 5 อนัดบัแรก 

การจดัสรรการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (%) 

ผูอ้อกตราสาร สดัสว่น % ของพอรต์ 
บริษัทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

21.84% 

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  20.70% 
บมจ.ทีพีไอ โพลีน 20.69% 
บริษัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 16.10% 
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

13.80% 

 

ประเภททรพัยส์นิ 
สดัสว่น %  
ของพอรต์ 

BILL OF EXCHANGE 93.1% 
BOND 6.9% 

 

ชือ่หลักทรพัย ์ สดัสว่น %  
ของพอรต์ 

ตั๋วแลกเงินของบริษัท 
หลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจ
หลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

21.84% 

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท 
ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  20.70% 

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บมจ.ที
พีไอ โพลีน 20.69% 

ตั๋วแลกเงิน บริษัทแสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) 16.10% 

ตั๋วแลกเงินของ บริษัท หลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 13.80% 

 

• วันส่งค าสั่งขายคืนของรอบถัดไป  : 10 – 16 ตุลาคม 2566 
• วันส่งค าสั่งซ้ือของรอบถัดไป   : 10 – 18 ตุลาคม 2566 
• วันท าการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุน  : 18 ตุลาคม 2566 
• วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน     : 19 ตุลาคม 2566 

 
  
  

N/A 
 
 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

ในประเทศ national international 

Gov bond 6.90%   
AAA 0.00%   
AA 13.80%   
A 41.39%   

BBB 37.94%   
ต ่ากว่า BBB  0.00%   

Unrated 0.00%   
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAOL-BOND6M 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ดาโอ จ ากัด 
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2 

www.daolinvestment.co.th 
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 

ออลซีซ่ันส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลมุพิน ี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

 
 
 
 

ค าอธิบาย 
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่าสุด
ในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยค านวณจากมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของ
มูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี ่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุ นรวมกับ 
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควร
ได้รับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของ
ผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการ
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมท่ีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากข้ึน 
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบก าหนดอายุ ซ่ึงค านวณจากดอกเบี้ยท่ีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นท่ีจะได้รับคืน น ามาคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบก าหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียง
กันได้ 
 



 

 

ตราสารทีล่งทนุ1 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอืของ 
ตราสาร/ผูอ้อก

ตราสาร 

เสนอขาย การลงทนุจรงิ 

ประมาณการ 
ผลตอบแทน 
ของตราสาร 
(ตอ่ป)ี 

สดัสว่น 
การลงทนุ 
โดยประมาณ1 

ประมาณ
ผลตอบแทน 
ทีก่องทนุ 
จะไดร้บั  
(ตอ่ป)ี 

ประมาณการ 
ผลตอบแทน 
ของตราสาร 
(ตอ่ป)ี 

สดัสว่น 
การลงทนุ 
โดยประมาณ1 

ประมาณ
ผลตอบแทน 
ทีก่องทนุ 
จะไดร้บั  
(ตอ่ป)ี 

National 
Rating 

ตั๋วแลกเงินของบริษัท ราชธานลีิสซ่ิง 
จ ากัด (มหาชน) 

A-/Stable 
(TRIS) 

1.29% 21.74% 0.28% 1.38% 20.70% 0.29% 

ตั๋วแลกเงินของ บริษัท ทีพีไอ โพลนี 
จ ากัด (มหาชน) 

BBB+/Stable 
(TRIS) 

1.48% 25.00% 0.37% 1.58% 20.68% 0.33% 

ตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ 
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

BBB/Stable 
(TRIS) 

2.58% 25.00% 0.65% 2.70% 21.71% 0.59% 

ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

AA(tha)/Stable 
(FITCH) 

1.24% 10.87% 0.13% 1.32% 13.81% 0.18% 

ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) 

BBB+/Stable 
(TRIS) 

1.67% 17.39% 0.29% 1.80% 16.07% 0.29% 

ตั๋วเงินคลัง Gov - - - 1.06% 6.91% 0.07% 

อื่นๆ  - - - 0.00% 0.12% 0.00% 

รวม   100.00% 1.72%  100.00% 1.74% 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทนุ    0.32%   0.34% 

ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถ้อื
หนว่ยลงทนุจะไดร้บั (ตอ่ป)ี 

   1.40%   1.40% 

DAOL-BOND6M 

รายการทรพัยส์นิทีก่องทนุจะลงทนุ 
 

หมายเหตุ  
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังน้ี ตราสารท่ีคาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นหรือเพ่ิมเติมตราสารท่ีระบุไว้ข้างต้น ASK / CPF / CPFTH 
/ CPALL / EA /  GUNKUL / JMT /  KKP / KTC / KGI / LH / LHBANK / LPN / MPSC / MTC / ORI / QH / ROJNA / SAWAD / SCB / SENA / TLS / TIDLOR / TFG / SGP / TISCO / TSE / 
WHA / MST / EB / TPIPP และ/ หรืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นท่ีอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.ดาโอ อน่ึง หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการ 
(2) แหล่งท่ีมาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2565 
(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนท่ีเรียกเก็บจริงท่ีประมาณไว้ตอนเสนอขายเท่ากับ 0.32% ต่อปี โดยในกรณีท่ีกองทุน
ได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ิม ท้ังน้ี ไม่เกินเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 


