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กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก จงึมคีวามเสีย่งที ่
ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

กองทนุเปิด ยโูอบ ีอนิคมั เดล ี

UOB Income Daily Open-ended Fund  

UOBID 

กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายเนน้ลงทนุในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงนิคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอื
พันธบตัร หรอืตราสารหนีท้ีก่องทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิเป็น ผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรอื
ผูค้ํ้าประกัน หรือ พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็น ผูอ้อก ผูรั้บอาวัล หรือผูรั้บค้ําประกัน 
นอกจากนั้นกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงนิ และตั๋วสัญญาใชเ้งนิที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ และสถาบันการเงนิ ตราสารหนี้ภาคเอกชนทีต่ัวตราสารหรอืผูอ้อกตราสารมี
อันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) รวมทัง้อาจทําธรุกรรมการขายโดยมี
สญัญาขายคนื (Repo) ธรุกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) โดยมหีลักเกณฑต์ามทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
แฝง (Structured Note) และตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities)  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ศุกกู หน่วย CIS ธุรกรรมการใหย้มื
หลักทรัพย ์(securities lending) โดยหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้ และธรุกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื 
(Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอืกองทนุจะ
ลงทนุใน ตราสาร Basel lllรวมกนัทกุขณะไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ กองทนุอาจ
ลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ใด ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดใหล้งทนุเพิม่เตมิได ้
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้ 
2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถถ่อนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทําการ โดยจะไดรั้บเงนิคนื
ภายในวนัที ่T+4 นับตัง้แตว่นัถดัจากวันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ  

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุเฉพาะใน ตราสารหนีท้ีม่คีณุภาพด ีสภาพคลอ่งสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของราคาตํา่ เนือ่งจากกองทนุรวมนีไ้มถ่กูจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่วเชน่เดยีวกับ 
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีอนิคมั เดล ี  3 
 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุรวมนี้ไมไ่ดถ้กูจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุตลาดเงนิ 

2. กองทนุรวมนีอ้าจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่สีภาพคลอ่งตํา่ จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขาย ตราสารหนี้
ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

3. ในกรณีทีก่องทนุเปิด ยโูอบ ีอนิคัม เดล ีไมส่ามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งไดต้ามทีสํ่านักงาน
กําหนด ผูล้งทนุอาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คํีาสัง่ไว ้

 
 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 

อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ 
ตํา่                 สงู 

 
 
 
หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

ตํา่          สงู 

 

 

ตํา่          สงู 
 

 

      

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

ตํา่          สงู 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gov.bond/AAA AA,A BBB ตํา่กวา่ BBB Unrated 

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

≤5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

Credit rating ตาม      
National credit rating 

อายเุฉลีย่ของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit 
Rating 

% ของ 
NAV 

1. ตัว๋เงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19912B 12/09/2019 AAA 10.09 
2. เงนิฝากประจํา : ธนาคารอาคารสงเคราะห ์FGHB0391 28/01/2020 AAA 8.74 
3. ตัว๋แลกเงนิ : บรษัิทหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) MBKET19809A 09/08/2019 
AA+ 8.66 

4. ตัว๋เงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19808B 08/08/2019 AAA 8.66 
5. บตัรเงนิฝาก : ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) CDTBK092 

04/06/2020 
AA- 7.24 

นํา้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00221/UOBID 

พันธบตัรรัฐบาลและทีม่ี
รัฐบาลค้ําประกนั 

42.42%

หุน้กูบ้รษัิทเอกชน 
25.90%

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก  
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลก
เงนิทีอ่อกโดยสถาบนั
การเงนิ 21.81%

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก  
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลก
เงนิทีบ่รษัิทเอกชนออก
ตรงหรอืธนาคารอาวัล 

11.55%

สนิทรัพยอ์ืน่ (รายการ
คา้งรับ/คา้งจา่ย)

-1.68%

10.02%
11.55%

15.89%
64.21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Unrated

ต่ํากว่า BBB
BBB

A
AA

Gov bond / AAA

ตราสารหนีใ้นประเทศ

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0013 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00221/UOBID 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 0.25* ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 0.25 ยกเวน้  
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 0.25* ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 0.25 ยกเวน้  
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุ 500 หน่วย หรอืเศษของ 

500 หน่วย  
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้จะเรยีกเก็บขัน้ตํา่ 30 บาทตอ่รายการ 

 

 

 

0.4387

0.0177 0.0214 0.0025

0.4803

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.7490 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.05885 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
1.47125 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.5350 
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กองทนุเปิ
 

 

 
 
ดชันชีีว้ดั คื
กรงุเทพ, ธ
รฐับาลของ
 
หมายเหต ุ:
5 ลา้นบาท
ธนาคารไท
 

ผลการดาํเน

ผลการดําเนิ

 

กองทนุนีเ้ค

ความผนัผว

ประเภทกอง

คณุสามารถด

ผลการดาํเ

0.00
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2.00
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5.00

6.00

*ผลการดํา

ปิด ยโูอบ ีอนิค

คอื อตัราดอ
ธนาคารกสกิ
สมาคมตลา

: มกีารเปลีย่
เฉลีย่ของ 3
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นนิงานยอ้น

นงาน 

คยมผีลขาด
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0.99%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2

าเนนิงานใ

ผลการ

คมั เดล ี

กเบีย้เงนิฝา
กรไทย, แล
าดตราสารห

ยนแปลงดชั
3 ธนาคารพ
หลงัหกัภาษ ี

หลงัตามปีป

ดทนุสงูสดุใ

การดาํเนนิ

อใชเ้ปรยีบเท

ปนปัจจบุนัได

นหลงัแบบ

1.29%

561
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ดท้ี ่https://w

ปกัหมดุ 

1.17%

3.41

2560
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ปี เฉลีย่ประ
ทยพาณิชย ์
%) 

ดมิเป็น อตัร
ดใหญ ่ไดแ้
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า 5 ปีคอื -0

ndard dev
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www.uobam

1.26%
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- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี:่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00221/UOBID 
 
 
 

  

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Short Term General Bond ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2562 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล่งทุน สามารถนําไปเปรียบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 2 กมุภาพันธ ์2554 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 4 วันทําการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุัตร ปรดีิเ์ปรมกลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

3. นางพงึพศิ  จฬุาโรจนม์นตร ี 1 กรกฎาคม 2556 

4. นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

5. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 1 กรกฎาคม 2556 

6. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 1 กรกฎาคม 2556 

7. นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) ทกุสาขาท่ัวประเทศ : โทรศัพท ์0-2343-3000 

2. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

3. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2205-7000 ตอ่ 8888 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999 

6. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2299-1111 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5000,      

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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0-2287-6000 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 
0-2658-6300 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

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

11. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี พลัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2680-1000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมิโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-1755, 

0-2635-1718 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1500 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2646-4540, 

0-2646-9987-8 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8852 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2657-7171 

21. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2231-8555 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2231-1111 ตอ่ 
658,679,684,699 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2632-0777,0-2231-3777 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-5000 ตอ่ 5482,5483 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2846-8689 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 ตอ่ 
1438,1447,1475 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2801-9100, 0-2343-9500 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

29. ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2629-5588 

30. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์0-2299-8000 

31. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2359-0000 ตอ่ 4800, 
4750, 4700 

32. บรษัิท ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จํากดั : โทรศัพท ์0-2223-2288 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2684-8737, 0-2684-8888 

34. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2862-9797 

35. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-5033 

36. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์    
0-2861-5508 
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37. บรษัิท เอฟดับบลวิด ีประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2632-6000 

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

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

40. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศัพท ์      
0-2620-6830-36  

41. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์       
0-2026-5100 

42. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์      
0-2107-1860 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 176.45% 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน 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 : wealthservice@uobam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที่ 28 มถินุายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวัง
ในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปัจจัยความเสีย่งทีสํ่าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กับ
ปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดย
ราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หาก
อัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้
ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนีท้ีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทนุรวมทีม่ี
อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลีย่นแปลงของ
ราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

2. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่
กองทนุไปลงทนุในตราสารทีไ่มม่สีภาพคลอ่งในการซือ้ขาย  หรอืตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งนอ้ย ทัง้นี้
สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กับอุปสงคแ์ละอุปทานทีม่ตี่อตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรอืคุณภาพ
ของตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจาก
อนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการ
ชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating 
ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุทีจ่ะไม่
สามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวามเสีย่งตํา่
มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่าลงทนุ 
ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

4. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk)  
พจิารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ญัญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระผกูพัน
ตามตราสารหรอืสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยู่
ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้


