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กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี้

Thai Fixed Income Fund 

TFIF

กองทนุรวมตราสารหนี้

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  

ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564
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นโยบายการลงทนุ 

“กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี้” เป็นกองทนุทีม่นีโยบายทีจ่ะเนน้การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้และ/หรอื 
เงนิฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และ/หรอืภาคเอกชน ทีม่คีวามมั่นคง และมสีภาพคลอ่งสงูเป็นหลัก 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ แต่กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารที่มีลักษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) 
และตราสารหนีท้ีผู่อ้อกมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอื
เป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรืออัตราดอกเบีย้อืน่ และไม่มกีารกําหนดเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ทีแ่ฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note 
ทีเ่ป็น puttable / callable bond เทา่นัน้  
ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ศกุกู หน่วย CIS ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์
(securities lending) โดยหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้ และธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอืกองทนุจะลงทนุใน ตราสาร
กึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทนุใน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให ้
ลงทนุเพิม่เตมิได ้
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามดัชนชีีว้ัด และสรา้ง Return สว่นเพิม่ 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถถ่อนหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการ โดยจะไดรั้บเงนิคนืภายใน
วันที ่T+5 

3. ผูล้งทนุบคุคลธรรมดาทีรั่บความเสีย่งไดตํ้า่ แตต่อ้งการแสวงหาผลตอบแทนทีค่อ่นขา้งสมํา่เสมอในระยะปานกลาง
ถงึระยะยาว 

 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพดสีภาพคล่องสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของราคาตํ่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจํากัดโดยเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าวเชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุรวมนี้ไมไ่ดถ้กูจํากัดโดยเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเชน่เดยีวกับกองทนุรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

2. กองทนุรวมนีอ้าจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่สีภาพคลอ่งตํา่ จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาที่
ตอ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

3. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเมือ่เห็นวา่
การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
จากการลงทนุดังกลา่วได ้

4. ผูล้งทนุจะตอ้งรับความเสีย่งในการชําระหนี้ของผูอ้อกตราสาร เนื่องจากภาระผูกพันในการชําระคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ ของกองทนุนี้ไมไ่ดรั้บการประกนัโดยบคุคลใด รวมทัง้บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ดังนัน้ ความเสีย่งที่
ผูล้งทนุ และ/หรอืกองทนุไดรั้บขึน้อยูก่บัความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อกตราสารเทา่นัน้ (ในกรณีทีไ่มม่ี
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรอืผูค้ํ้าประกนัตราสาร) 

5. กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ดังนัน้กองทนุรวมจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่
กองทนุรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน่อ้ยกว่าจงึมกีําไร/ขาดทุนสงู
กวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

6. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้
หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

7. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถถ่อนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้โดย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 

 

ตํา่                สงู                   
                                      
   

  

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

  

     ตํา่                                           สงู  

          
 

ตํา่                    สงู  
         

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

ตํา่              สงู                           
           
 

                              ตํา่                                                                                                            สงู 
  
  

 
ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

Gov bond/AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrate 

ตํา่กวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม     

Credit rating ตาม      
National credit rating 

อายเุฉลีย่ของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

1. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21513A 13/05/2021 AAA 11.73 

2. หุน้กู ้: บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) MBK227A 24/07/2022 4.930 A 10.58 

3. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21805A 05/08/2021 AAA 9.38 

4. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21O07A 07/10/2021 AAA 9.36 

5. หุน้กู ้: บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จํากดั DTN237A 22/07/2023 3.010 AA 7.45 

 

นํา้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90009 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

พันธบตัรรัฐบาลและทีม่ี
รัฐบาลค้ําประกนั 

35.21 %

 หุน้กู ้57.64 %

 เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลก
เงนิทีอ่อกโดยสถาบนั
การเงนิ 7.26 %

 สนิทรัพยอ์ืน่ (รายการ
คา้งรับ/คา้งจา่ย) 

-0.11 %

3.31%
32.01%

7.45%

50.07%

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

Unrate
ตํา่กวา่ BBB

BBB
A

AA
Gov bond / AAA

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ  
- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0063 และ ดอกเบีย้จา่ย  เรยีกเก็บจรงิในอัตรา
รอ้ยละ 0.0086 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90009 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย              
หรอืเศษของ 2,000 หน่วย  

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563  

 

 

 

0.4280

0.0187 0.1070
0.0183

0.5720

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  
  ดงัน ัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.8560

สงูสดุไมเ่กนิ
0.0749

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.14 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
1.1021 
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7. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม (1) 1.07% 0.68% 75 0.73% 75 1.06% 75 1.69% 50 1.81% 50 2.49% 50 2.50% 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม(2) -15.44% 0.68% 75 0.73% 75 -15.40% 95 -4.17% 95 -1.75% 95 0.68% 95 1.59% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 1.61% 0.37% 95 0.21% 95 1.61% 50 3.85% 5 3.29% 5 3.47% 5 3.49% 

ความผนัผวนของกองทุน (1) 0.66% 0.09% 5 0.19% 5 0.67% 5 0.60% 25 0.54% 25 0.60% 25 1.11% 

ความผนัผวนของกองทุน (2) 16.60% 0.09% 5 0.19% 5 16.90% 95 9.69% 95 7.51% 95 5.35% 95 3.92% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.66% 0.10% 5 0.15% 5 0.68% 25 2.28% 95 2.18% 95 1.92% 95 2.66% 

 

- (1) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีไ่มร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคัดแยกไว ้(Set Aside)  
(2) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคัดแยกไว ้(Set Aside) 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90009 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Mid Term General Bond ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ 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 
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นโยบายการ       
จา่ยปันผล 

ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 26 มกราคม 2544 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซือ้: ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 
 
วนัทาํการขายคนื: ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมกํ่าหนด  

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 5 วันทําการนับแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

รายชือ่                
ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุตัร ปรดีิเ์ปรมกลุ* 26 มกราคม 2544 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวตัติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

3. นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

4. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

5. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

6. นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

7. นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศกัดิ ์ 2 ธันวาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขาย   
หรอืรับซือ้คนื 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

1 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 0-2626-7777 

2 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. 1588, 0-2232-2484 

3 บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0-2205-7111  

4 บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั  0-2672-5999, 0-2687-7000 

5 บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) 0-2638-5500 

6 ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)   0-2285-1555  

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

7 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  1558 

8 บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์
จํากดั 0-2016-8600 

9 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-5050 

10 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 

11 บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    0-2659-8000  

12 บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) 0-2659-7000, 0-2099-7000 

13 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั  0-2680-1234 

14 บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) 0-2659-3456 

15 บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมิโิก ้จํากดั 0-2695-5000 

16 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-3123 

17 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 0-2949-1999 

18 บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 

19 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2782-2400 

20 บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 

21 บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 

22 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั  0-2660-6677 

23 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   0-2658-8888 

24 บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2618-1111 

25 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั 0-2697-3700 

26 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 0-2841-9000 

27 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) 0-2351-1888 

28 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั 0-2343-9555 

29 บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 0-2648-3600 

30 ธนาคารออมสนิ 1115 

31 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 1327, 0-2359-0000 

32 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) 0-2080-2888 

33 บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2088-9797 

34 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั  0-2207-2100  

35 บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั 0-2861-5508, 0-2861-6090 

36 บรษัิท เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 1351 
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ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

37 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 0-2777-7777 

38 บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 0-2612-9888 

39 บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 0-2696-0000, 0-2796-0000 

40 ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 0-2633-6000 

41 บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั 0-2009-8888  

42 บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั 0-2026-5100 

43 บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั 0-2026-6222 

44 บรษัิท ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  0-2655-3000  

45 บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 0-2022-5000 

46 บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 

47 บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีน
การลงทนุของ 
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 95.31% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม            
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลู
ธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่www.uobam.co.th 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

• ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ 
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่
ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ยอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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Tracking Error (TE) หมายถงึ ความผันผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดัชนชีีว้ัด
ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันชีีว้ดัของกองทนุรวมวา่มกีารเบีย่งเบนออกไปจากดัชนชีีว้ัดมากนอ้ยเพยีงใด 
เชน่ หากกองทนุรวมมคีา่ TE ตํ่า แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทนุมกีารเบีย่งเบนออกไปจากดัชนชีีว้ัดในอตัราทีตํ่่า ดังนัน้ 
กองทนุรวมนีจ้งึมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันอีา้งองิ ในขณะทีก่องทนุรวมทีม่คีา่ TE สงู แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมี
การเบีย่งเบนออกจากดัชนีชีว้ัดในอัตราทีส่งู ดังนัน้ โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark 
ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 
 
Tracking Difference (TD) หมายถงึ คา่สว่นตา่งระหวา่งผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดัชนอีา้งองิ
ของกองทนุ 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้ม
กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้
ทีอ่อกใหมก็่จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนีท้ีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทนุรวม
ทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ี
portfolio duration ตํา่กวา่ 

2. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทนุไปลงทนุ
ในตราสารทีไ่มม่สีภาพคลอ่งในการซือ้ขาย  หรอืตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งนอ้ย ทัง้นีส้ภาพคลอ่งของตราสารอาจจะขึน้อยูก่ับ
อปุสงคแ์ละอปุทานทีม่ตีอ่ตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรอืคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ
ตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมา
และฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุทีจ่ะ
ไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่ง
ตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้
ไดต้ามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ 
ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่  
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

4. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ 
หรอืความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดงักลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุใน
หลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถ
ลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ 
กองทนุดงักลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุ
ในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่
ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ 
กองทนุดงักลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


