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คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
ึ นธบั ตรรั ฐบาล ตั วเงินคลั ง หรือตราสารแห่งหนี ทีกระทรวงการคลั งคํ าประกั น โดย
มุ่งเน น
้ การลงทุนหรือมีไว ้ซ งพั
ึ ญ
ั ญาซอขายล่
ื
คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวทีสูงกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอาจลงทุนหรือมีไว ้ซงส
วงหน ้า
ี
ั ญา
(Derivatives) เพือป้ องกันความเสยงทีจะเกิดขึน (Hedging) เท่านั น และอาจลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสญ
ื
ซอขายล่
วงหน ้าแฝง (Structured Notes) โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ
ั ญาซอขายล่
ื
ทังนี กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกก
ู หน่ วย CIS สญ
วงหน ้า
ั
ื
สญญาซอขายล่วงหน ้าแฝง ธุรกรรมการให ้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ทให
ี ้ยืมเป็ นตราสารหนี
ื
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
และธุรกรรมการซอโดยมี
สญ
ื
ั ญาซอขายล่
ื
ของกองทุน สว่ นทีเหลือกองทุนจะลงทุนใน ตราสาร Basel lll สัญญาซอขายล่
วงหน ้า หรือสญ
วงหน ้าแฝง
ิ สุทธิของกองทุน
ทีมี underlying เป็ นตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
1. เหมาะสําหรับเงินลงทุนทีต ้องการออมเงินและลงทุนระยะยาวเพือการเกษี ยณอายุ และผลตอบแทนทีดีสามารถ
ยอมรับความเสียงจากการลงทุนได ้ในระดับตํา
2. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้
ิ ธิประโยชน์ ทางภาษี ของการลงทุ นในกองทุนรวมเพือการเลียงช พ
ี และมุ่งหวั ง
3. ผู ้ลงทุนทีต ้องการทีจะได ้รั บส ท
ผลตอบแทนทีเหมาะสมจากการลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และไม่ต ้องการรับความเสียงจากการผิดนั ดชําระหนี
ของผู ้ออกตราสาร
4. ผู ้ลงทุนทีสามารถถือหน่ วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปี บริบรู ณ์และถือหน่วยลงทุนไม่น ้อยกว่า 5 ปี

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
้ นลงทุนในสว่ นนีก่อนอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์
1. ผู ้ลงทุนทีต ้องการใชเงิ
้ นก่อนถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปี
2. ผู ้ลงทุนทีมีอายุเกิน 55 ปี แต่ต ้องการใชเงิ
3. ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
4. ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทีมีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสียงจากความผันผวนของราคาตํา
ิ ดังกล่าวเชน
่ เดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถก
ู จํากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรัพย์สน

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี จะไม่ได ้รับสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัตต
1. ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
ิ ามเงือนไข
การลงทุน และจะต ้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทเคยได
ี
้รับภายในกําหนดเวลามิฉะนั นจะต ้องชําระเงินเพิม และ/หรือ
เบียปรับตามประมวลรัษฎากรด ้วย
ี ไปจําหน่ าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ นประกัน
2. ผู ้ลงทุนไม่สามารถนํ าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
3. ผู ้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทระบุ
ี ไว ้ในคู่ม อ
ื
ี รวมทั งสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและขอรั บคู่ม ือการลงทุนได ้ที
การลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
ื นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซอคื
4. การลงทุ นในหน่ วยลงทุ นมิ ใช่ การฝากเงิน และมี ความเสี ยงของการลงทุ น ผู ล
้ งทุ นควรลงทุ นในกองทุ นเปิ ด
ี เมือเห็ นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ยูโอบีพันธบัตรเพือการเลียงชพ
ี
ผู ้ลงทุน และผู ้ลงทุนยอมรับความเสยงที
อาจเกิดขึนจากการลงทุนได ้
ี
5. กองทุนรวมนีไม่ได ้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสยงตํ
าเช่นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
ื
6. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตํ า จึงอาจไม่สามารถซอขายตราสารหนี
ได ้ในเวลาทีต ้องการ
หรือในราคาทีเหมาะสม
7. กองทุนรวมมีความเสียงมากกว่ากองทุ นรวมทีลงทุนในหลั กทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนื องจากใช ้เงินลงทุ นใน
จํานวนทีน ้อยกว่า จึงมีกําไร/ขายดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
8. ในกรณีท มี
ี แนวโนม้ ว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจํ าหน่ ายได ้แล ้วทังหมด
บริษัทจั ดการอาจใช ้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคํ าสังซือขายหน่ วยลงทุนทีได ้รับไว ้แล ้วหรือหยุด
ั งกล่าวได ้
รับคําสงดั
9. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด ดั งนั น
หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสียงให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดยผู ้ถือหน่ วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ตัวอย่าง
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ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit risk)
Credit rating ตาม
National credit rating

ื อสว่ นใหญ่ของกองทุน
อันดับความน่าเชอถื

ตํา
Gov bond/AAA

AA,A

BBB

ตํากว่า BBB

สูง
Unrate

ื อนันมากกว่าร ้อยละ 20 ของ NAV
หมายเหตุ : การแรเงาหมายถึงการทีกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชอถื

ความเสียงจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
อายุเฉลียของ
ิ ทีลงทุน
ทรัพย์สน
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง

ตํากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ความเสียงจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ี
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคํ าอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
สินทรัพย์อน
ื (รายการ
ค ้างรับ/ค ้างจ่าย)
0.06 %

เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช ้เงิน
ตัวแลกเงินทีออกโดยสถาบันการเงิน
10.12%

พันธบัตรรัฐบาลและทีมี
รัฐบาลคําประกัน
89.82 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน
1. พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT223A 25/03/2022 1.810
2. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22224A 24/02/2022
3. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ILB283A 12/03/2028 1.250
ิ อาวัลโดยกระทรวงการคลัง
4. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ : ธนาคารออมสน
GSB225A 11/05/2022
5. พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT233A 23/03/2023 .920

Credit Rating
AAA
AAA
AAA
AAA

% ของ NAV
29.53
13.32
12.94
6.16

AAA

5.94

ื อ
นําหน ักการลงทุนตามอ ันด ับความน่าเชอถื
96.57%

Gov bond / AAA
AA
A
BBB
ตํากว่า BBB
Unrate
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
2.00

สูงสุดไม่เกิน
1.5515

1.00

สูงสุดไม่เกิน
0.8025
สูงสุดไม่เกิน
0.5350

0.4280
สูงสุดไม่เกิน
0.1070

สูงสุดไม่เกิน
0.1070

0.1070

0.0161

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

0.5573

นายทะเบียน

0.0062
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

- ค่าธรรมเนี ยมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มูลค่าเพิมหรือภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านอง
เดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0056 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
- ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที:
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ
ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื
ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท
*

สูงสุดไม่เกิน
0.25
0.25
0.25
0.25

เก็ บจริง
ยกเว ้น
ยกเว ้น
ยกเว ้น
0.25*
ไม่ม ี
ไม่ม ี

อัต ราร ้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน ้าวันทํารายการสับ เปลียนหน่วยลงทุน โดยค่าธรรมเนี ยม
ดั งกล่าวจะเรียกเก็ บในกรณี ท ีเป็ นการสั บเปลียนหน่ วยลงทุ นออกไปยั งกองทุ นรวมเพือการเลียงชีพ ภายใต ้การ
ี ภายใต ้
บริหารของบริษัทจัดการอืน ทังนีในกรณีทเป็
ี นการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ อ ัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ิ รไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20.00%), ผลตอบแทน
ขนาดใหญ่ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสก
รวมของด ัชนีพ ันธบ ัตรร ัฐบาลMark-to-Market อายุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย(80.00%)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
UOBGBRMF

Benchmark

10.00%
8.98%

9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%

3.41%
2.73%

3.00%

1.87% 2.06%

2.00%
1.00%

1.29%

1.29%

0.75%
0.17% 0.22%

0.00%
2564

2563

2562

2561

2560

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -1.2158%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.71% ต่อปี
5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term Government Bond
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.17%

ผลตอบแทนตัวชีวัด

0.22%

0.44%

5

0.10%

25

ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีวัด

0.47%

0.17%

0.30%

0.13%

ตงแต่
ั
จ ัดตงั
กองทุน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

0.40%

5

0.17%

5

1.58%

5

1.36%

0.12%

25

0.22%

5

3.68%

5

3.15%

25

2.06%

50

2.17%

5

3.13%

5

3.30%

5

0.34%

25

0.48%

50

0.84%

25

0.71%

25

0.77%

5

1.33%

5

0.18%

5

0.31%

5

2.25%

95

1.84%

95

1.83%

95

2.61%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Mid Term Government Bond ข ้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซน
 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

27 มิถน
ุ ายน 2545

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

การซือและขายคืนหน่วยลงทุน

ื ทุกวันทําการตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ว ันทําการซอ:
ื
มูลค่าขันตําของการซอครั
งแรก

: ไม่กําหนด

ื
มูลค่าขันตําของการสังซอครั
งถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน: ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ื น
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วันทําการ นั บตังแต่วันถัดจากวันรับซอคื
หน่วยลงทุน
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
หมายเหตุสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
รายชือผู ้จัดการกองทุน

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

1. นายจารุวต
ั ร ปรีดเปรมกุ
ิ
ล*

1 กรกฎาคม 2556

2. นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ

1 กรกฎาคม 2556

3. นางสาวลินดา อุบลเรียบร ้อย

1 กรกฎาคม 2556

4. นายวีรยุทธ ห์ลล
ี ะเมียร*

1 กรกฎาคม 2556

5. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

9 สงิ หาคม 2564

* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม

ื น
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรั บซอคื

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
3. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2638-5500
5. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
6. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
7.

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600

กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ

8

8. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
9. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291,0-2829-6293,
0-2829-6294
10. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
11. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
12. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
13. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
15. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
16. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
17. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
19. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
20. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
21. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
22. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
23. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
25. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
26. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
27. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
28. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
29. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
30. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
31. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
32. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
33. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
34. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
35. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
36. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
37. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
38. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
39. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
40. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
41. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
42. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
43. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 42.50%

ื ชชวน
ี
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ี เซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซย
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th/Email :thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสยง
ี
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใชก
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
จากการลงทุนซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รับรอง
ื ชชวนของกองทุ
ี
ถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
นรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนั น
ทังนี บริษัทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมู ลในหนั งสือชีชวนส่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 30 ธันวาคม 2564 แล ้ว
ด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดํ าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ
และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ วมปฏิบั ต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
อ ัตราสว
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
การซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํานวณจากมูลค่าทีตํากว่า
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
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คําอธิบายเพิมเติม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเต ิม
ี
ื อของ
1. ความเสยงจากความม
นคงของผู
ั
อ
้ อกตราสาร (Credit Risk) : การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชอถื
ึ นข ้อมูลบอกระดั บความสามารถในการชําระหนี โดยพิจารณาจากผลการ
ตราสารทีลงทุ น (credit rating) ซ งเป็
ดํ าเนินงานทีผ่ านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ
ดังต่อไปนี
ระด ับการลงทุน

ระดับทีน่าลงทุน

ระดับทีตํากว่าน่า
ลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

ี
อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสยง
ตําทีสุดทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามี
ี
ความเสยงตํ
ามากทีจะไม่สามารถ
ชําระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ี
ความเสยงตํ
าทีจะไม่สามารถชําระ
หนีได ้ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
Baa

ตํากว่า
BBB

ี
ความเสยงปานกลางที
จะไม่
สามารถชาํ ระหนีได ้ตามกําหนด
ี
ความเสยงสู
งทีจะไม่สามารถชําระ
หนีได ้ตามกําหนด

2.

ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของราคาหล ักทร ัพย์ (Market Risk) : คือ การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซงึ
ขึนกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคา
่ หากอัตราดอกเบียในตลาดเงิน
ตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เชน
มีแนวโน ้มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด ้วย ดังนันราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหนา้
ิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
จะมีการซือขายในระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรัพย์สน
ิ
เผชญกับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า

3.

ี
ความเสยงจากการดํ
าเนินธุ รกิจของผู อ
้ อกตราสาร (Business Risk) : ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู ้ออก
ตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ
ึ
ซงจะถู
กสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนั นๆ

4.

ี
ี
ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสยงจากการที
ตราสารทีกองทุน
ื
ถืออยู่นันขาดสภาพคล่อง โดยการซอขายเปลี
ยนมือของตราสารมีจํานวนครังและปริมาณน ้อย อันเนืองมาจากอุปสงค์
และอุปทานต่อตราสารในขณะนั นๆ อาจทําให ้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในชว่ งเวลาและราคาทีต ้องการได ้

5.

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเส ียงจากการลงทุ นกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึ ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ง่ ผลกระทบต่อการ
ดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดั งกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน
มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื ออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รั บฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจั ดอันดั บความน่ าเชอถื
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
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ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุ นในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทีสง่ ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั น กองทุ นดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออก
เสนอขายอยู่ ในประเทศไทย ซ ึงหากเกิด เหตุ การณ์ ท ี ส่ งผลกระทบต่ อ ประเทศดั งกล่ าว เช่ น การเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานที ผั นผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ
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