
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน เมษายน 2565 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 978.93

Mid Term Government Bond มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

15.3007

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

27 มถินุายน 2545

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุตราสารหนีเ้พื่อการเลีย้งชพี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** ทกุวนัทาํการ ภายใน 15.30 น.

UOBGBRMF 0.52 0.99 1.20 1.65 1.38 2.06 0.57 2.17 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ดชันมีาตรฐานกองทนุ*** -0.87 -0.66 -0.61 3.08 2.82 3.06 -0.89 3.19 ทกุวนัทาํการ ภายใน 14.00 น.

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 0.19 0.28 0.48 0.84 0.71 0.77 0.24 1.32 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 0.33 0.37 0.42 2.34 1.90 1.83 0.35 2.60 ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 1

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ค่าธรรมเนียมการขาย

ยกเวน้

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

1. พนัธบัตรรฐับาลและที่มรีฐับาลค า้ประกนั 94.50% ยกเวน้

2. พนัธบัตรรฐัวิสาหกิจ 0.00% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

3. หุน้ก ู ้0.00% สับเปลีย่น - เขา้     ยกเวน้

4. เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตัว๋สัญญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิที่ออกโดยสถาบันการเงนิ 5.54% สับเปลีย่น - ออก   ไมเ่กิน 0.25%

5. เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตัว๋สัญญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิที่บริษทัเอกชนออกตรงหรือธนาคารอาวลั 0.00%

6. สินทรพัยอ์ืน่ (รายการคา้งรบั/คา้งจ่าย) -0.04%

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก

1.พนัธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT225A 25/05/2022 .610 23.87% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

2.พนัธบัตร : กระทรวงการคลัง ILB283A 12/03/2028 1.250 13.59% กองทนุรวม 

3.ตัว๋เงนิคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB23302A 02/03/2023 8.13% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ) 

4.พนัธบัตรรฐัวิสาหกิจ : ธนาคารออมสิน อาวลัโดย กระทรวงการคลัง GSB225A 11/05/2022 6.20% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

5.พนัธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT22NA 23/11/2022 .560 6.17% ≤ 0.8025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 4 ในกลุ่ม Thailand Fund Short Term Bond ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เม.ย. 2565 ≤ 0.1070% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม รายช่ือผ ูอ้อกตราสารหน้ีสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1.ธนาคารแห่งประเทศไทย (NON) 50.92% ≤ 0.1070% ต่อปี

2.กระทรวงการคลัง (NON) 43.58% ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

3.ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(AAA) 2.06% ≤ 0.5350% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกิจ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : ABNGBRM:TB ขอ้มลู ณ 29 เมษายน 2565

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์ www.uobam.co.th

มุง่ลงทนุในพนัธบัตรรฐับาล ตัว๋เงนิคลัง หรือตราสาร

หนีท้ี่กระทรวงการคลังคํา้ประกนั และเงนิฝากธนาคาร

ผลการด าเนนิงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลูเกีย่วกบัสิทธิประโยชนท์างภาษทีี่ระบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวดว้ย การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรท า

ความเขา้ใจลักษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการด าเนนิงานของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ

(ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชพี

ภายใตก้ารบริหารของบริษทัจดัการ จะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการ

สบัเปลี่ยน)

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็น % ตอ่ปี *** อตัราดอกเบ้ีย

เงนิฝากประจาํ 1  ปีวงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์(20.00%), ผลตอบแทนรวมของดชันพนัธบตัร

รัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80.00%)

กองทนุ
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UOBGBRMF

Benchmark

กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัร เพื่อการเลี้ยงชพี

(UOBGBRMF) 
กองทนุนีร้องรับเงนิลงทนุที่โอนมาจากกองทนุสาํรองเลีย้งชพี สาํหรับผูท้ี่เปิดบัญชี

กองทนุรวมกบับริษทัจดัการโดยตรงเท่านัน้ 
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AIMC Category Performance 

 
Return and Risk statistics for Thailand Mutual 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
AIMC Category 

 
 

Peer Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

 25th Percentile -12.10 -17.42 -19.37 -0.24 0.93 1.80 25.91 21.77 19.25 17.40 15.20 14.35 

 50th Percentile -15.12 -20.94 -25.71 -2.65 -0.73 0.09 27.49 22.49 19.94 19.96 17.42 16.00 
 75th Percentile -18.35 -24.39 -28.71 -6.72 -2.93 -2.80 33.79 27.19 23.79 20.90 18.84 21.37 
 95th Percentile -23.56 -36.25 -39.47 -10.05 -7.19 -5.07 55.03 44.38 37.42 33.76 28.04 24.71 

 5th Percentile 0.47 0.94 1.12 1.47 1.32 2.03 0.33 0.32 0.33 0.87 0.73 0.79 
 25th Percentile 0.00 0.33 0.43 0.90 1.09 1.93 0.47 0.44 0.49 1.03 0.85 0.86 

Mid Term Government Bond 50th Percentile -1.04 -1.02 -1.06 0.69 0.85 1.92 0.78 0.67 0.63 1.31 1.06 0.99 

 75th Percentile -1.10 -1.12 -1.15 0.62 0.79 1.69 0.89 0.77 0.77 1.36 1.07 0.99 
 95th Percentile -1.38 -1.36 -1.22 0.61 0.68 1.51 1.09 0.87 0.79 1.67 1.32 1.15 

 5th Percentile -2.76 -2.83 15.47 15.56   16.18 16.00 15.85 23.00   

 25th Percentile -4.23 -6.90 14.86 14.68   17.39 17.03 17.30 23.66   

Vietnam Equity 50th Percentile -6.32 -7.76 12.48 12.79   19.15 18.15 18.15 23.99   

 75th Percentile -7.44 -9.22 10.21 9.78   19.72 18.36 18.82 24.75   

 95th Percentile -8.64 -11.68 4.69 8.89   20.79 18.89 19.15 24.78   

 5th Percentile -5.77 -12.76 -12.32 19.02 16.64  28.79 23.39 21.22 17.71 16.07  

 25th Percentile -12.87 -21.81 -20.72 7.35 11.74  33.43 28.17 22.31 19.98 16.23  

Technology Equity 50th Percentile -15.68 -27.17 -27.29 6.82 5.61  38.07 33.97 23.98 21.25 16.42  

 75th Percentile -20.62 -31.79 -30.86 4.08 5.37  45.80 39.63 30.24 23.28 19.97  

 95th Percentile -30.29 -53.34 -53.01 1.54 5.18  67.01 51.94 42.45 27.74 22.80  

 5th Percentile 4.94 9.75 16.85 11.14 7.81 5.98 8.55 8.38 8.16 14.23 12.13 10.99 
 25th Percentile 2.61 4.18 8.86 3.60 3.75 4.77 11.13 10.92 10.40 17.93 15.68 14.70 

LTF 50th Percentile 1.60 2.61 5.87 0.17 1.97 3.93 12.10 11.85 11.71 19.86 16.93 15.25 
 75th Percentile 0.84 1.26 2.59 -1.50 0.49 2.70 13.12 12.58 12.32 21.56 18.68 15.88 
 95th Percentile -0.35 -0.32 0.42 -4.43 -1.45 2.08 15.35 14.17 14.03 23.14 20.42 16.72 

 
 

© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for 
informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from 
any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares. 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขของข้อมูลเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดท้ี่ www.aimc.or.th 
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบง่ออกเป็น  
− 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Top 5% performance) 
− 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Top 25% performance) 
− 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Median performance) 
− 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Bottom 25% performance) 
− 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที่ 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล์ (Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีมี่อายเุกนิหน่ึงปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

 
เม่ือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนท่ีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบว่ากองทุนท่ีลงทุนนั้นอยู่ในช่วงท่ีเท่าใด

ของประเภทกองทุนรวมนั้น 

 

 
 

© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for 
informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from 
any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares. 
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กองทนุเปิด ยโูอบ ีพนัธบตัรเพอืการเลยีงชพี  

UOB GOVERNMENT BOND RMF  

UOBGBRMF 

กองทนุรวมตราสารหน ี

กองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี 

Retirement Mutual Fund : RMF 

กองทนุทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุยูโอบ ี
(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

"รองรบักองทนุสํารองเลยีงชพี" 
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นโยบายการลงทนุ 

มุ่งเนน้การลงทุนหรือมีไวซ้งึพันธบัตรรัฐบาล ตัวเงนิคลัง หรือตราสารแห่งหนีทีกระทรวงการคลังคําประกัน โดย
คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวทสีงูกว่าเงนิฝากของธนาคารพาณชิย ์และอาจลงทนุหรอืมไีวซ้งึสญัญาซอืขายลว่งหนา้ 
(Derivatives) เพอืป้องกันความเสยีงทจีะเกดิขนึ (Hedging) เทา่นัน และอาจลงทนุในตราสารทมีลีักษณะของสญัญา
ซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) โดยจะไมล่งทนุในหลกัทรัพย ์หรอืตราสารทเีสนอขายในตา่งประเทศ 
 
ทังนี กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ศุกกู หน่วย CIS สัญญาซอืขายลว่งหนา้ 
สญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) โดยหลักทรัพยท์ใีหย้มืเป็นตราสารหน ี
และธรุกรรมการซอืโดยมสัีญญาขายคนื (Reverse Repo) รวมกันทกุขณะไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทุน สว่นทเีหลอืกองทนุจะลงทุนใน ตราสาร Basel lll สัญญาซอืขายลว่งหนา้ หรอืสญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง
ทมี ีunderlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชวีัด (Active Management) 

 

 

 

1. เหมาะสําหรับเงนิลงทุนทตีอ้งการออมเงนิและลงทุนระยะยาวเพอืการเกษียณอายุ และผลตอบแทนทดีสีามารถ
ยอมรับความเสยีงจากการลงทนุไดใ้นระดบัตํา 

2. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้

3. ผูล้งทุนทีตอ้งการทจีะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชพีและมุ่งหวัง
ผลตอบแทนทเีหมาะสมจากการลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และไม่ตอ้งการรับความเสยีงจากการผดินัดชําระหนี
ของผูอ้อกตราสาร 

4. ผูล้งทนุทสีามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอายุ 55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทตีอ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนกีอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิูรณ์ 

2. ผูล้งทนุทมีอีายเุกนิ 55 ปี แต่ตอ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

4. ผูล้งทุนทตีอ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนีทมีคีุณภาพดสีภาพคล่องสูง และมคีวามเสยีงจากความผันผวนของราคาตํา 
เนืองจากกองทนุรวมนีไมถ่กูจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่วเชน่เดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลยีงชพีจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิัตติามเงอืนไข
การลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทเีคยไดรั้บภายในกําหนดเวลามฉิะนันจะตอ้งชําระเงนิเพมิ และ/หรอื
เบยีปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพีไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

3. ผูล้งทุนควรศกึษาเงอืนไขการลงทุนในกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี และสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทรีะบไุวใ้นคู่มอื
การลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลยีงชพี รวมทังสอบถามรายละเอียดเพมิเตมิและขอรับคู่มือการลงทุนไดท้ี
บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

4. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
ยูโอบพัีนธบัตรเพอืการเลยีงชพี เมอืเห็นว่าการลงทนุในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของ
ผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรับความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการลงทนุได ้ 

5. กองทุนรวมนีไม่ไดถู้กจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทมีีความเสยีงตําเช่นเดยีวกับกองทุนรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน จงึมคีวามเสยีงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

6. กองทนุรวมนีอาจมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีสีภาพคล่องตํา จงึอาจไม่สามารถซอืขายตราสารหนไีดใ้นเวลาทตีอ้งการ
หรอืในราคาทเีหมาะสม 

7. กองทุนรวมมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อา้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนใน
จํานวนทนีอ้ยกวา่ จงึมกํีาไร/ขายดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลกัทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

8. ในกรณีทมีแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด 
บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิิจในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสังซอืขายหน่วยลงทุนทไีดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยุด
รับคําสงัดังกล่าวได ้

9. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด ดังนัน 
หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 
 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ตวัอยา่ง 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 
ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 

   ตํา   อนัดับความนา่เชอืถอืสว่นใหญ่ของกองทนุ                      สงู                                       

Gov bond/AAA AA,A BBB ตํากวา่ BBB Unrate 

 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทกีองทุนมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืนันมากกว่ารอ้ยละ 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% 

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 : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT223A 25/03/2022 1.810 AAA 29.53 
2. ตัวเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB22224A 24/02/2022 AAA 13.32 
3. พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ILB283A 12/03/2028 1.250 AAA 12.94 
4. พันธบัตรรัฐวสิาหกจิ : ธนาคารออมสนิ อาวัลโดยกระทรวงการคลัง 
GSB225A 11/05/2022 

AAA 6.16 

5. พันธบัตร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT233A 23/03/2023 .920 AAA 5.94 
 
นาํหนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชอืถอื 

 

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

 

พนัธบตัรรัฐบาลและทมีี
รัฐบาลคาํประกัน 

89.82 %

 เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตวัสญัญาใชเ้งนิ 
ตวัแลกเงนิทอีอกโดยสถาบนัการเงนิ 

10.12%

สนิทรัพยอ์นื (รายการ
คา้งรับ/คา้งจา่ย)

 0.06 %

96.57%

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

Unrate

ตาํกวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพมิหรือภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานอง
เดยีวกัน (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0056 เป็นตน้ 

- ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้:ี 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006 

 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 0.25 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 0.25 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 0.25  0.25* 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี 

* อัตรารอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหนา้วนัทํารายการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะเรียกเก็บในกรณีทีเป็นการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพือการเลยีงชีพภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการอนื ทงันใีนกรณีทเีป็นการสับเปลยีนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

 

 

0.4280

0.0161

0.1070
0.0062

0.5573

0.00

1.00

2.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ่้ายอนืๆ รวมคา่ใชจ่้าย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.8025 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1070 

สูงสดุไมเ่กนิ
1.5515 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.5350 
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1. ดชันชีวีดั คอื อตัราดอกเบยีเงนิฝากประจํา 1 ปีวงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทเฉลยีของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญไ่ดแ้กธ่นาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์(20.00%), ผลตอบแทน
รวมของดชันพีนัธบตัรรฐับาลMark-to-Market อาย1ุ-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนไีทย(80.00%)  

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปีคอื -1.2158% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 0.71% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Mid Term Government Bond 

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

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 
 

 
-  ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00006                                    

0.17%

1.87%

2.73%

0.75%
1.29%

0.22%

2.06%

8.98%

1.29%

3.41%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

2564 2563 2562 2561 2560

UOBGBRMF Benchmark

ผลตอบแทนกองทนุรวม 0.17% 0.44% 5 0.40% 5 0.17% 5 1.58% 5 1.36% 25 2.06% 50 2.17%

ผลตอบแทนตัวชวีดั 0.22% 0.10% 25 0.12% 25 0.22% 5 3.68% 5 3.15% 5 3.13% 5 3.30%

ความผนัผวนของกองทนุ 0.47% 0.17% 5 0.34% 25 0.48% 50 0.84% 25 0.71% 25 0.77% 5 1.33%

ความผนัผวนของตัวชวีดั 0.30% 0.13% 5 0.18% 5 0.31% 5 2.25% 95 1.84% 95 1.83% 95 2.61%

Percentileกองทุน
ตงัแตจ่ดัตงั

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

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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   ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Mid Term Government Bond ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 

 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทนุประเภทเดยีวกันในระดับ
เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 
เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรียบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบว่า
กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 27 มถินุายน 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 4 วนัทําการ นับตังแต่วันถัดจากวันรับซอืคนื
หน่วยลงทนุ 

หมายเหตสุามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

1. นายจารุวัตร ปรดีเิปรมกลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตต ิ 1 กรกฎาคม 2556 

3. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 1 กรกฎาคม 2556 

4. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 1 กรกฎาคม 2556 

5. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร*์ 9 สงิหาคม 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

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

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

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

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

5. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีพันธบัตรเพอืการเลยีงชพี   10 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 42.50% 

 

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 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง
ถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  
ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที 30 ธันวาคม 2564 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณ
การซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมลูค่าทตํีากว่า
ระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซอืทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมา
ยอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงจากความมนัคงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : การพจิารณาจากอนัดับความน่าเชอืถอืของ
ตราสารทลีงทุน (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพจิารณาจากผลการ
ดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ 
ดังตอ่ไปนี 

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีง
ตาํทสีดุทจีะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืว่ามี
ความเสยีงตาํมากทจีะไมส่ามารถ
ชําระหนีไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสยีงตาํทจีะไม่สามารถชําระ
หนีไดต้ามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสยีงปานกลางทจีะไม่
สามารถชาํระหนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากว่าน่า
ลงทนุ 

ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ 
Baa 

ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงูทจีะไม่สามารถชําระ
หนีไดต้ามกําหนด 

2. ความเสยีงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : คอื การเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีซงึ
ขนึกับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคา
ตราสารหนีจะเปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยี เชน่ หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิ
มแีนวโนม้ปรับตัวสงูขนึ อัตราดอกเบยีของตราสารหนีทอีอกใหม่ก็จะสงูขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทอีอกมากอ่นหนา้
จะมกีารซอืขายในระดับราคาทตํีาลง โดยกองทุนรวมทมีอีายุเฉลยีของทรัพยส์นิทลีงทุน (portfolio duration) สูงจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลยีนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

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

4. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสยีงจากการทตีราสารทกีองทุน
ถอือยู่นันขาดสภาพคล่อง โดยการซอืขายเปลยีนมอืของตราสารมจํีานวนครังและปรมิาณนอ้ย อันเนืองมาจากอปุสงค์
และอปุทานต่อตราสารในขณะนันๆ อาจทําใหก้องทนุไม่สามารถขายตราสารในชว่งเวลาและราคาทตีอ้งการได ้

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

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 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 

 


