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กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ แวล ูเพือ่การเลีย้งชพี 

UOB Smart Value RMF 

UOBSVRMF  

กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

(Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

"รองรับกองทนุสํารองเลีย้งชพี"
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นโยบายการลงทนุ 

มุง่เนน้การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ เงนิฝาก ตราสารแหง่หนีร้ะยะสัน้ ธรุกรรมการเงนิ หรอืตราสารการเงนิอืน่
ใดทีม่คีวามมั่นคง โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวทีส่งูกว่าเงนิฝากของธนาคารพาณิชย ์และอาจ
ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ (Hedging) 
เทา่นัน้ และอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) โดยจะ
ไมล่งทนุในหลกัทรัพย ์หรอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ศกุกู หน่วย CIS สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) โดยหลักทรัพยท์ี่
ใหย้มืเป็นตราสารหนี ้และธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอืกองทนุจะลงทนุใน ตราสาร Basel lll สญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่ ีunderlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไม่
เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  

2. ผูล้งทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการออมเงนิและลงทนุระยะยาวเพือ่การเกษียณอาย ุและผลตอบแทนทีด่ ีสามารถยอมรับ
ความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดบัตํา่ 

 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปี แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

4. ผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพดสีภาพคล่องสงู และมคีวามเสีย่งจาก
ความผันผวนของราคาตํา่ เนือ่งจากกองทนุรวมนี้ไมถ่กูจํากัดโดยเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิ
ดงักลา่วเชน่เดยีวกบักองทนุรวมตลาดเงนิ 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขการลงทนุ และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้
จะตอ้งชาํระเงนิเพิม่ และ/หรอื เบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไป
เป็นประกนั 

3. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด  
ยโูอบ ีสมารท์ แวล ูเพือ่การเลีย้งชพี เมือ่เห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวัตถปุระสงคก์ารลงทนุ
ของตนและผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได ้

4. ผูล้งทนุควรศกึษาเงือ่นไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และสทิธปิระโยชนท์างภาษีรวมทัง้
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ และขอรับคู่มอืภาษีไดท้ีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวม หรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

5. กองทนุรวมนี้ไมไ่ดถ้กูจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํา่เชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ   

6. กองทนุรวมนี้อาจมกีารลงทนุในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งตํ่า จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหนี้ได ้
ในเวลาทีต่อ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
       

ตํา่   อนัดับความหนา้เชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ            สงู  

 
 
 
 
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. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB20604A 04/06/2020 AAA 12.80 

2. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19D06A 06/12/2019 AAA 8.07 

3. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19822A 22/08/2019 AAA 7.79 

4. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19905A 05/09/2019 AAA 6.49 

5. พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT20NA 26/11/2020 1.950 AAA 5.23 
 
นํา้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00008/UOBSVRMF 

พันธบตัรรัฐบาลและที่
มรัีฐบาลค้ําประกัน 

73.78%

หุน้กูบ้รษัิทเอกชน 
17.11%

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ตัว๋แลกเงนิทีอ่อกโดย
สถาบนัการเงนิ 

9.13%

สนิทรัพยอ์ืน่ (รายการ
คา้งรับ/คา้งจา่ย)       

-0.02%

9.31%

5.19%

84.90%

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

Unrated

ตํ่ากวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

ตราสารหนีใ้นประเทศ

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด
ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญชเีรยีกเก็บจรงิ ในอตัรารอ้ยละ 0.0200 เป็นตน้ 

- ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00008/UOBSVRMF  
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย  0.25 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  0.25 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  0.25 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  0.25 0.25* 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นีใ้นกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การ
เลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

0.4280

0.0187
0.1070 0.0200

0.5737

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.8025 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ
1.5515 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.5350 
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ดชันชีีว้ดั คื
กรงุเทพ, ธ
รฐับาลของ
 
หมายเหต ุ:
5 ลา้นบาท
ธนาคารไท
 

ผลการดาํเน

ผลการดําเนิ
 

กองทนุนีเ้ค

ความผนัผว

ประเภทกอง

คณุสามารถด

ผลการดาํเ

ผลตอบแ
เอกสารก
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คณุสามา

0.

1.
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3.

4.

5.

6.

ผลตอบแทนกองทนุรวม

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั

ความผนัผวนของกองทนุ

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั

กองทนุ

* ผลการ

ปิด ยโูอบ ีสมา

คอื อตัราดอก
ธนาคารกสกิ
สมาคมตลา

: มกีารเปลีย่
เฉลีย่ของ 3
ยพาณชิย ์(

นนิงานยอ้น

นงาน 
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    ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Short Term General Bond ขอ้มลู ณ วนัที ่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 แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่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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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Short Term General Bond ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2561 

 

นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 27 มถินุายน 2545 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 14.00 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 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

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

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

3. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5000,       
0-2287-6000 

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

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

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

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

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

0-2635-1718 

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

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

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

0-2646-9987-8 

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

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

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

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

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

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

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

19. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์0-2299-8000 

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

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

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

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

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

25. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์       
0-2026-5100 

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

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 33.67% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์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 
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ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 การลงทุนในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง

เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่28 มถินุายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้ ื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. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจาก
อนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการ
ชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating 
ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุ
ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวาม
เสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชําระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่า
ลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่ BBB
ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : คอื การเปลีย่นแปลงของ
อตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของ
อตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสาร
หนีท้ีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนีท้ีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาที่
ตํา่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิ
กบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

3. ความเสีย่งจากการดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) : ความสามารถในการ
ดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลง
ในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสีย่งจากการทีต่รา
สารที่กองทุนถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปรมิาณนอ้ย อนัเนือ่งมาจากอปุสงคแ์ละอปุทานตอ่ตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําใหก้องทนุไมส่ามารถ
ขายตราสารในชว่งเวลาและราคาทีต่อ้งการได ้
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5. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) พจิารณาจากการ
ลงทนุแบบกระจกุตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ัญญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระผกูพันตามตราสารหรอืสัญญา
นัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

 

 


