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กองทนุเปิด ยโูอบ ีชวัร ์เดล ี

UOB Sure Daily Open-ended Fund  

UOBSD 

กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562 
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นโยบายการลงทนุ 

เนน้ลงทนุในตราสารแหง่หนีภ้าครัฐ ไดแ้ก ่ตั๋วเงนิคลัง พันธบตัรรัฐ ตราสารแหง่หนีท้ีอ่อกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

และรัฐวสิาหกจิทีก่ระทรวงการคลังเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรอืผูค้ ้าประกนั และเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า

เงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม โดยกองทุนจะด ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักของตราสารทัง้หมดของ

กองทุน (portfolio duration) ในขณะใดๆ ไมเ่กนิ 92 วัน และตราสารแห่งหนี้ทีก่องทุนจะลงทุนหรอืมไีว ้จะตอ้งมี

ก าหนดวันช าระหนี้ตามตราสารเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น หรอืไมเ่กนิ 397 วันนับแต่วันทีล่งทุนในทรัพยส์นิหรอื

เขา้ท าสญัญา  

ทัง้นี ้จะไมล่งทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ ตราสารหนีท้ีม่กีารจา่ยผลตอบแทน

อา้งองิกับตัวแปร (Structured Notes) สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัด

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) รวมถงึตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้

(non – investment grade) 

ทัง้นี ้กองทนุอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non – investment grade)  

เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที่

กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงเงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่กองทนุรวมตราสารหนี้

ทั่วไปได ้

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการสภาพคลอ่งสงู 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต ่า 

 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนสงู 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. ในกรณีที่กองทุนเปิด ยูโอบ ีชัวร์ เดลี ไม่สามารถด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่องไดต้ามที่ส านักงานก าหนด  
ผูล้งทนุอาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คี าสัง่ไว ้

2. แมว้า่กองทนุรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรัพยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต า่ แตก่็มโีอกาสขาดทนุได ้
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

ต ่า                 สงู 

 
 
 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

ต ่า                 สงู 

 
 
 

ต ่า                                                                                                     สงู 
 

 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

Gov.bond/AAA AA,A BBB ต ่ากวา่ BBB Unrated 

ต ่ากวา่ 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% 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต ่า                สงู 

 

Credit rating ตาม      
National credit rating           

อายเุฉลีย่ของ         

ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

1. พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT199A 12/09/2019 1.650 AAA 12.14 

2. พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT198A 28/08/2019 1.490 AAA 9.64 

3. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19905A 05/09/2019 AAA 8.00 

4. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19801A 01/08/2019 AAA 5.86 

5. ตั๋วเงนิคลัง : กระทรวงการคลัง TB19904A 04/09/2019 AAA 5.85 

 

น า้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00093/UOBSD 

พันธบัตรรัฐบาลและทีม่ี
รัฐบาลค ้าประกัน 

99.40% 

สนิทรัพยอ์ืน่ (รายการ
คา้งรับ/คา้งจ่าย) 

0.60% 

99.40% 

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

Unrated 

ต า่กวา่ BBB 

BBB 

A 

AA 

Gov bond / AAA 

ตราสารหนีใ้นประเทศ 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด

ท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00093/UOBSD 

 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย  0.25* ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  ไมม่ ี ไมม่ ี 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  0.25* ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จ านวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย            
หรอืเศษของ 500 หน่วย  

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี้ จะเรยีกเก็บขัน้ต า่ 30 บาทตอ่รายการ 

 

 

 

 

 

0.2247 

0.0177 

0.1284 

0.3708 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.7490 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.05885 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ

1.47125 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.5350 
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1. ดชันชีีว้ดั  

เกณฑม์าตรฐาน 1 = ผลตอบแทนรวมของดชันพีนัธบตัรรฐับาลระยะส ัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) 

เกณฑม์าตรฐาน 2 = อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าเฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส าหรบับคุคลธรรมดาวงเงนิ 1 ลา้นบาท ของระยะเวลา
การฝาก 3 เดอืน 

 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 

การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทนุ ซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิ
ลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื 0.0000% 

 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 0.08% ตอ่ปี 

 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Money Market Government 

  ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00093/UOBSD 

 

 

 

 

 

 

0.86% 

0.98% 
1.05% 

1.32% 

1.78% 

1.33% 

1.45% 

0.94% 0.97% 

1.19% 

0.94% 0.94% 0.94% 0.97% 

1.19% 

0.00% 

0.20% 

0.40% 

0.60% 

0.80% 

1.00% 

1.20% 

1.40% 

1.60% 

1.80% 

2.00% 

2561 2560 2559 2558 2557 

UOBSD Benchmark 1 Benchmark 2 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00093/UOBSD
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6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี     

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทนุ ซึง่ผูล้งทนุ
อาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน  

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00093/UOBSD 

 

  

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Money Market Government ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2562 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภทเดยีวกันในระดับ
เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่

กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00093/UOBSD
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 10 พฤษภาคม 2549 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 4 วันท าการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุตัร ปรดี ิเ์ปรมกลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวตัติ ์ 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  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ : โทรศพัท ์0-2343-3000 

2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท ์0-2626-7777 

3. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศพัท ์0-2788-2000 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2205-7000 ตอ่ 8888 

5. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2299-1111 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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7. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด : โทรศพัท ์ 0-2658-6300 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2680-1000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากัด : โทรศพัท ์0-2695-5000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-1755, 0-2635-1718 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2949-1500 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั : โทรศพัท ์0-2646-4540, 0-2646-9987-8 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8852 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด : โทรศพัท ์0-2657-7171 

20. บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2231-8555 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2231-1111  ตอ่ 658, 679, 684, 699 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2231-3777 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด : โทรศพัท ์0-2660-5000 ตอ่ 5482, 5483 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2846-8689 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2648-1111 ตอ่ 1438, 1447, 1475 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2801-9100, 0-2343-9500 

27. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

28. ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2629-5588 

29. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์0-2299-8000 

30. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2359-0000 ตอ่ 4800, 4750, 4700 

31. บรษัิท ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากัด : โทรศพัท ์0-2223-2288 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2684-8737, 0-2684-8888 

33. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

34. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-5033 

35. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2633-6000 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

37. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จ ากดั : โทรศพัท ์0-2620-6830-36 

38. ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2296-2000, 0-2683-1000 

39. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

40. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2107-1860 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 279.08 % 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

Website : www.uobam.co.th  / Email : wealthservice@uobam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันที่ 28 มถิุนายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการ
ของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ

แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
ค านวณจากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปัจจัยความเสีย่งทีส่ าคัญเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ข ึน้กับ
ปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดย
ราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หาก
อัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้
ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่ี
อายุเฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลีย่นแปลงของ
ราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต า่กวา่ 

2. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่
กองทุนไปลงทุนในตราสารทีไ่ม่มสีภาพคล่องในการซือ้ขาย  หรอืตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องนอ้ย ทัง้นี้
สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กับอุปสงคแ์ละอุปทานที่มตี่อตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรือคุณภาพ
ของตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจาก
อันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการ
ช าระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating 
ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี้ 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุทีจ่ะไม่

สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสีย่งต า่

มากทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

ระดบัทีต่ า่กวา่น่าลงทนุ 
ต า่กวา่ 

BBB 

ต า่กวา่ 

BBB(tha) 

ต า่กวา่ 

BBB 

ต า่กวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

4. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) 
พจิารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ญัญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระผกูพัน
ตามตราสารหรอืสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกัน 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่
ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

 


