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กองทนุเปิด ยโูอบ ีพนัธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี  
UOB GOVERNMENT BOND RMF  

UOBGBRMF 
กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
Retirement Mutual Fund : RMF 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุยโูอบ ี
(ประเทศไทย) จาํกดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

"รองรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี" 
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นโยบายการลงทนุ 

มุ่งเนน้การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงนิคลัง หรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน โดย
คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวทีส่งูกวา่เงนิฝากของธนาคารพาณชิย ์และอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ (Hedging) เทา่นัน้ และอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) โดยจะไมล่งทนุในหลักทรัพย ์หรอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ 
 
ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ศกุกู หน่วย CIS สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) โดยหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี ้
และธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ สว่นทีเ่หลอืกองทนุจะลงทนุใน ตราสาร Basel lll สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง
ทีม่ ีunderlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

1. เหมาะสําหรับเงนิลงทุนทีต่อ้งการออมเงนิและลงทุนระยะยาวเพือ่การเกษียณอายุ และผลตอบแทนทีด่สีามารถ
ยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับตํา่ 

2. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้
3. ผูล้งทุนที่ตอ้งการที่จะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีและมุ่งหวัง

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และไม่ตอ้งการรับความเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้
ของผูอ้อกตราสาร 

4. ผูล้งทนุทีส่ามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีก้อ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 
2. ผูล้งทนุทีม่อีายเุกนิ 55 ปี แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 
3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 
4. ผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีท้ีม่คีณุภาพดสีภาพคลอ่งสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวนของราคาตํา่ 

เนือ่งจากกองทนุรวมนีไ้มถ่กูจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่วเชน่เดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 
 

 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิัตติามเงือ่นไข
การลงทนุ และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลามฉิะนัน้จะตอ้งชําระเงนิเพิม่ และ/หรอื
เบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนั 
3. ผูล้งทนุควรศกึษาเงือ่นไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี รวมทัง้สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรับคู่มือการลงทุนไดท้ี่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
ยโูอบพัีนธบัตรเพือ่การเลีย้งชพี เมือ่เห็นวา่การลงทนุในกองทนุเปิดนี้เหมาะสมกบัวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของ
ผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุได ้ 

5. กองทุนรวมนี้ไม่ไดถู้กจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเชน่เดยีวกับกองทุนรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

6. กองทนุรวมนีอ้าจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่สีภาพคลอ่งตํา่ จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการ
หรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

7. กองทุนรวมมีความเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนใน
จํานวนทีน่อ้ยกวา่ จงึมกีําไร/ขายดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

8. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุ
รับคําสัง่ดังกลา่วได ้

9. กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 
 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ตวัอยา่ง
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 

   ตํา่   อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ                      สงู                       
Gov bond/AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrate 

 
หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

  
  ตํา่                             สงู                

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

 
        ตํา่                    สงู 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 ตํา่                                               สงู 
                                      
 

   ตํา่                                                              สงู 
 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

Credit rating ตาม      
National credit rating   

อายเุฉลีย่ของ         
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV
1. พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT223A 25/03/2022 1.810 AAA 23.17
2. พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT21NA 25/11/2021 1.320 AAA 16.25
3. พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT218A 26/08/2021 1.430 AAA 13.85
4. พันธบตัร : กระทรวงการคลัง ILB283A 12/03/2028 1.250 AAA 11.84
5. พันธบตัรรัฐวสิาหกจิ : ธนาคารออมสนิ อาวัลโดย กระทรวงการคลัง 
GSB225A 11/05/2022 

AAA 6.23

 
นํา้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006 

 

พันธบัตรรัฐบาลและทีม่ี
รัฐบาลค้ําประกัน 

92.41 %

 เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋ว
สญัญาใชเ้งนิ ตั๋วแลกเงนิ

ทีอ่อกโดยสถาบัน
การเงนิ 7.63 %

สนิทรัพย์
อืน่ 

(รายการ
คา้งรับ/
คา้งจา่ย)
 -0.04 %

99.15%

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

Unrate

ตา่กวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
% ของ NAV 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีพันธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี   5 
 

 

 
 

 

 

 

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0062 เป็นตน้ 
- ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 
รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 0.25 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 0.25 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 0.25 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 0.25  0.25* 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี 

* อัตรารอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการกอ่นหนา้วันทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยคา่ธรรมเนียม
ดังกล่าวจะเรียกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นีใ้นกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว 
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   ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Mid Term Government Bond ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคมบรษัิท

จัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดยีวกันในระดับ
เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบว่า
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 27 มถินุายน 2545 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 
วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื  :  ไมก่ําหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 4 วันทําการ นับตัง้แตว่ันถัดจากวันรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ 

หมายเหตสุามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุัตรปรดีิเ์ปรมกลุ* 1กรกฎาคม 2556 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 1กรกฎาคม 2556 

3. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 1กรกฎาคม 2556 

4. นายวรียทุธห ์ลลีะเมยีร* 1กรกฎาคม 2556 

5. นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

6. นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศักดิ ์ 2 ธันวาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 
2. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศพัท ์1588 หรอื 0-2232-2484 
3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2205-7111 
4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 
7. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2285-1555 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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8. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั จํากดั : โทร 0-2016-8600 
9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2658-5050 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) :โทรศพัท ์0-2658-5800 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
21. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
22. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 
23. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 
24. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 
25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 
26. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
27. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 
28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 
29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
31. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2088-9797 
32. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-5000 
33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท0์-2861-5508 , 

0-2861-6090 
34. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 
35. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2633-6000 
36. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
37. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
38. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
39. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 
40. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

 
        หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 70.95% 
 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์: 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377 
Website : www.uobam.co.th/Email :thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 การลงทุนในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง

จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองว่าขอ้มูลดังกลา่วถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
 

*CACหมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึปรมิาณ
การซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่
ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมา
ยอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 
1. ความเสีย่งจากความม ัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : การพจิารณาจากอันดับความน่าเชือ่ถอืของ

ตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการ
ดําเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ 
ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่ง
ตํา่ท ีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มี
ความเสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถ
ชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไม่
สามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดับทีตํ่า่กวา่น่า
ลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha) 

ตํา่กวา่ 
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : คอื การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่
ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคา
ตราสารหนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิ
มแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้
จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

3. ความเสีย่งจากการดาํเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) :ความสามารถในการดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตรา
สารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่
จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้  ๆ

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งจากการทีต่ราสารทีก่องทนุ
ถอือยูนั่น้ขาดสภาพคลอ่ง โดยการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารมจํีานวนครัง้และปรมิาณนอ้ย อันเนื่องมาจากอปุสงค์
และอปุทานตอ่ตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําใหก้องทนุไมส่ามารถขายตราสารในชว่งเวลาและราคาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ



กองทนุเปิด ยโูอบ ีพันธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี   12 
 

อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 


