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กองทนุเปิด พนัธบตัรเพอืการเลยีงชพี 

Government Bond Retirement Mutual Fund 

GBRMF 

กองทนุรวมตราสารหน ี

กองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี 

Retirement Mutual Fund: RMF 

กองทนุทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

“รองรบักองทนุสํารองเลยีงชพี” 
" 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนทมีนีโยบายทจีะเนน้การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารภาครัฐทกีระทรวงการคลังคําประกันทังจํานวน ที
ปราศจากความเสยีงในเรอืงการผดินัดชําระหนี (Default Risk) เป็นหลัก และเงนิลงทนุสว่นทเีหลอืจะลงทนุในหลักทรัพย์
หรอืทรัพยส์นิอนื หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนื ทไีมขั่ดตอ่ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง 

ทังนี  กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ แต่กองทุนอาจลงทุนในหรือมไีวซ้งึตราสารทีมีลักษณะของ
สญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนทีผีูถ้อืมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) 
และตราสารหนีทผีูอ้อกมีสทิธไิถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอน
หรอืเป็นอัตราทผีันแปรตามอัตราดอกเบยีของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบยีอนื และไม่มกีารกําหนดเงอืนไขการ
จ่ายผลตอบแทนทอีา้งองิกับปัจจัยอา้งองิอนืเพมิเตมิ และมกีารลงทุนใน derivatives ทแีฝงอยูใ่นธรุกรรม structure 
note ทเีป็น puttable / callable bond เทา่นัน 

ทงันี กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ศุกกู หน่วย CIS ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์
(securities lending) โดยหลักทรัพย์ทใีหย้ืมเป็นตราสารหนี และธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคนื (Reverse Repo) 
รวมกันทุกขณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนทเีหลอืกองทุนจะลงทุนใน ตราสารกงึ
หนีกงึทุน ตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ทังนี กองทุนอาจ
ลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพย์สนิอนืใด ตามทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดใหล้งทนุเพมิเตมิได ้
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชวีัด (Active Management) 

 

 

 

1. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุทตีอ้งการออมเงนิและลงทุนระยะยาวเพอืการเกษียณอาย ุและผลตอบแทนทดีี
สามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทุนไดใ้นระดับตํา 

2. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากว่าหุน้ได ้

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการทจีะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีและมุ่งหวัง
ผลตอบแทนทเีหมาะสมจากการลงทนุในตราสารหนภีาครัฐ และไมต่อ้งการรับความเสยีงจากการผดินัดชําระหนขีอง
ผูอ้อกตราสาร 

 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทตีอ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีกอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทมีอีายเุกนิ 55 ปี แต่ตอ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทุนครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

4.  ผูล้งทนุทตีอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทมีคีุณภาพดสีภาพคล่องสูง และมคีวามเสยีงจากความผันผวนของราคาตํา 
เนอืงจากกองทนุรวมนีไมถ่กูจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกล่าวเชน่เดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 

 

 
 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสยีงของการลงทนุ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด พันธบัตร
เพอืการเลยีงชพี เมอืเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรับ
ความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกัน 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบัิตติามเงอืนไขการ
ลงทุน และจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทเีคยไดรั้บภายในกําหนดเวลามฉิะนันจะตอ้งชําระเงนิเพมิ และ/หรือ 
เบยีปรับตามประมวลรัษฎากร 

4. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเกยีวกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีของกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี รวมทังสอบถามรายละเอยีด
เพมิเตมิ และขอรับคู่มอืการลงทนุไดท้บีรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซอืคนื 

5. กองทุนรวมนีไม่ไดถู้กจํากัดโดยกฎเกณฑ์ใหต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทมีีความเสยีงตําเช่นเดยีวกับกองทุนรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน จงึมคีวามเสยีงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงนิ 

6. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตํา จึงอาจไม่สามารถซือขายตราสารหนีไดใ้นเวลาที
ตอ้งการหรอืในราคาทเีหมาะสม 

7. กองทุนรวมมคีวามเสยีงมากกวา่กองทุนรวมทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที
นอ้ยกวา่จงึมกีาํไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลกัทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

8. ในกรณีทมีแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด 
บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสังซอืขายหน่วยลงทนุทไีดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุ
รับคําสงัดังกล่าวได ้

9. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย      
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 
 
 
 
 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ตวัอยา่ง 
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ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 

                             ตํา          อันดับความน่าเชอืถอืสว่นใหญ่ของกองทุน                        สงู                                       

Gov bond/AAA AA,A BBB ตํากวา่ BBB Unrate 

 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทกีองทุนมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีอีนัดับความน่าเชอืถอืนันมากกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสยีงจากความผนัผวนของมูลคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

  

  ตํา                             สงู                 

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

 
        ตํา                    สงู 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 ตํา                                                สงู 
                                      

 

   ตํา                                                               สงู 
 

 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจุกตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

Credit rating ตาม      
National credit rating          

อายุเฉลยีของ         
ทรัพยส์นิทลีงทนุ 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

1. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB226A 17/06/2022 1.875 AAA 19.83 

2. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB236A 16/06/2023 3.625 AAA 15.95 

3. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB22DA 17/12/2022 2.000 AAA 8.45 

4. พันธบัตร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT223A 25/03/2022 1.810 AAA 8.38 

5. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ILB283A 12/03/2028 1.250 AAA 8.32 
 
นําหนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชอืถอื 

 

สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90031 

หุน้กู ้8.40 %

พันธบัตรรัฐบาล และ
ทมีรัีฐบาลคําประกัน 

83.92 %

 เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก 
ตัวสัญญาใชเ้งนิ     

ตัวแลกเงนิทอีอกโดย
สถาบันการเงนิ 

7.48%

สนิทรัพยอ์นื (รายการคา้งรับ/
คา้งจ่าย) 0.20%

5.88%

2.52%

86.70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Unrate

ตาํกวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ  

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพมิหรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0059 เป็นตน้ 
 

ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้:ี 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90031 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 1.00 0.25* 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

 

* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บในกรณีทเีป็นการสับเปลยีนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอนื ทังนีในกรณีทเีป็นการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ
การเลยีงชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกล่าว 

 

 

+ 

0.1605

0.0161
0.1070 0.0066

0.2902

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.9309 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.0749 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.14 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสุดไมเ่กนิ
1.0272 
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1. ดชันชีวีดั คอื อตัราดอกเบยีเงนิฝากประจาํ 1 ปีวงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทเฉลยีของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่
ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์(20.00%), ผลตอบแทนรวมของดชันี
พนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนไีทย (80.00%)  

 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

หมายเหต ุ

(1) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทไีม่รวมผลตอบแทนของตราสารทมีกีารคัดแยกไว ้(Set Aside)  

(2) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทรีวมผลตอบแทนของตราสารทมีกีารคัดแยกไว ้(Set Aside) 

   
3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปีคอื -3.1278% 

 
4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 0.59% ตอ่ปี  

 
5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Mid Term Government Bond 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจบุันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90031 

 

  

 

 

 

 

0.39%

1.84%
2.53%

0.69%

1.75%

0.39%

-0.96%

2.53%

0.69%

1.75%

0.22%

2.06%

8.98%

1.29%

3.41%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2564 2563 2562 2561 2560

GBRMF(1) GBRMF(2) Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
 

- (1) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทไีมร่วมผลตอบแทนของตราสารทมีกีารคัดแยกไว ้(Set Aside)  

 (2) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทรีวมผลตอบแทนของตราสารทมีกีารคัดแยกไว ้(Set Aside) 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจบุันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90031 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุ่ม Mid Term Government Bond ขอ้มลู ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564  

 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนินงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

 •5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

 •25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

 •50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

 •75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

 •95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 
เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล์ตามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยู่ในชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทนุ*

ผลตอบแทนของ
กองทนุรวม (1) 0.39% 0.35% 5 0.35% 5 0.39% 5 1.58% 5 1.44% 5 1.95% 50 2.10%
ผลตอบแทนของ
กองทนุรวม (2) 0.39% 0.35% 5 0.35% 5 0.39% 5 0.64% 95 0.87% 95 1.67% 75 1.95%

ผลตอบแทนตวัชวีัด 0.22% 0.10% 25 0.12% 25 0.22% 5 3.68% 5 3.15% 5 3.14% 5 3.15%
ความผันผวนของ
กองทนุ (1) 0.27% 0.12% 5 0.19% 5 0.28% 5 0.66% 5 0.59% 5 0.79% 25 1.66%
ความผันผวนของ
กองทนุ (2) 0.27% 0.12% 5 0.19% 5 0.28% 5 1.77% 95 1.40% 95 1.20% 95 1.78%
ความผันผวนของ
ตัวชวีดั 0.30% 0.13% 5 0.18% 5 0.31% 5 2.25% 95 1.84% 95 1.83% 95 2.62%



กองทนุเปิด พันธบัตรเพอืการเลยีงชพี  8 
 

 

 

นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 19 ธันวาคม 2545 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื: ทกุวนัทําการตังแต่เวลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตังแต่เวลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื  :  ไม่กําหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหตสุามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

1. นายจารุวัตร ปรดีเิปรมกลุ* 19 ธันวาคม 2545 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตต ิ 1 กรกฎาคม 2556 

3. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

4. นายวรียทุธห ์ลลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

5. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร*์ 9 สงิหาคม 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์1428 

8. ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

9. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2016-8600 

ขอ้มลูอนืๆ 
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10. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2061-9621 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291,0-2829-6293,     
0-2829-6294 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2430-6543 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

26. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

33. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

34. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

35. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

37. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2207-2100 

38. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508,     
0-2861-6090 

39. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

40. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

41. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

42. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

43. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

44. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

45. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400   

         หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 31.78% 

 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377 

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

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสยีงจากการลงทุนซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที
เสนอขายนัน  ทั งนี  บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ  
วันที 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบ
ถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดย
คํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 
 

1. ความเสยีงจากความมนัคงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : การพจิารณาจากอันดับความน่าเชอืถือ
ของตราสารทลีงทุน (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพจิารณาจาก
ผลการดําเนินงานทผี่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมาย
โดยยอ่ ดังตอ่ไปนี 

 

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตํา
ทสีุดทจีะไม่สามารถชาํระหนีไดต้าม
กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืว่ามี
ความเสยีงตํามากทจีะไมส่ามารถ
ชําระหนีไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสยีงตําทจีะไม่สามารถชําระหนี
ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสยีงปานกลางทจีะไม่สามารถ
ชําระหนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากว่าน่า
ลงทนุ 

ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ 
Baa 

ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงูทจีะไม่สามารถชําระหนี
ไดต้ามกาํหนด 

2. ความเสยีงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : คอื การเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีซงึขนึกับ
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะ
เปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยี เชน่ หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัว
สงูขนึ อตัราดอกเบยีของตราสารหนีทอีอกใหม่ก็จะสูงขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทอีอกมาก่อนหนา้จะมกีารซอืขายใน
ระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลยีของทรัพย์สนิทลีงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชญิกับการ
เปลยีนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

3. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) :ความสามารถในการดําเนินธุรกจิของผูอ้อก  
ตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึ
จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนัน  ๆ

4. ความเสยีงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสยีงจากการทตีราสารทีกองทุนถืออยู่นัน
ขาดสภาพคล่อง โดยการซอืขายเปลยีนมอืของตราสารมจํีานวนครังและปรมิาณนอ้ย อันเนืองมาจากอปุสงคแ์ละอปุทานต่อ
ตราสารในขณะนัน  ๆอาจทําใหก้องทุนไม่สามารถขายตราสารในชว่งเวลาและราคาทตีอ้งการได ้

5. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  
1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดับทสีามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีีการจัดอันดับความน่าเชอืถืออยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้
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(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


