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กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี้

Thai Fixed Income Fund 

TFIF

กองทนุรวมตราสารหนี้

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบ ี
(ประเทศไทย) จาํกดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562
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นโยบายการลงทนุ 

“กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี้” เป็นกองทนุทีม่นีโยบายทีจ่ะเนน้การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้และ/หรอื 
เงนิฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และ/หรอืภาคเอกชน ทีม่คีวามมั่นคง และมสีภาพคลอ่งสงูเป็นหลัก 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ หรอืตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) หรอื Credit Linked Note 

ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ศกุกู หน่วย CIS ธรุกรรมการใหย้มื
หลักทรัพย ์(securities lending) โดยหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้ และธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื 
(Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอืกองทนุ
จะลงทุนใน ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตราสาร Basel lllรวมกันทกุขณะไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทุน ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใด ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหล้งทนุเพิม่เตมิได ้
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามดัชนชีีว้ัด และสรา้ง Return สว่นเพิม่ 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถถ่อนหน่วยลงทนุไดท้กุวันทําการ โดยจะไดรั้บเงนิคนืภายใน
วันที ่T + 5 

3. ผูล้งทนุบคุคลธรรมดาทีรั่บความเสีย่งไดตํ้่า แต่ตอ้งการแสวงหาผลตอบแทนทีค่อ่นขา้งสมํ่าเสมอในระยะ
ปานกลางถงึระยะยาว 

 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่คีณุภาพดสีภาพคลอ่งสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของราคาตํ่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไมถู่กจํากัดโดยเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่วเชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 
 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุรวมนี้ไมไ่ดถ้กูจํากัดโดยเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเชน่เดยีวกับกองทนุรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ 

2. กองทนุรวมนีอ้าจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่สีภาพคลอ่งตํา่ จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาที่
ตอ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

3. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเมือ่
เห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการลงทนุดังกลา่วได ้

4. ผูล้งทนุจะตอ้งรับความเสีย่งในการชําระหนี้ของผูอ้อกตราสาร เนื่องจากภาระผูกพันในการชําระคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ ของกองทนุนีไ้มไ่ดรั้บการประกนัโดยบคุคลใด รวมทัง้บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ดังนัน้ ความเสีย่ง
ทีผู่ล้งทนุ และ/หรอืกองทนุไดรั้บขึน้อยูก่บัความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อกตราสารเทา่นัน้ (ในกรณีที่
ไมม่ผีูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรอืผูค้ํ้าประกนัตราสาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
 

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 

อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV

1. พันธบตัรรัฐวสิาหกจิ : ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
อาวัลโดย กระทรวงการคลัง GGLB20NA 26/11/2020 

AAA 4.73 

2. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19D19A 19/12/2019 AAA 4.65 
3. หุน้กู ้: บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) TRUE22NA 

10/11/2022 4.110 
A- 4.53 

4. หุน้กู ้: บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) TBEV213A 
22/03/2021 2.100 

AA 3.76 

5. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB19926B 26/09/2019 AAA 3.73 
 

นํา้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

 

  คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90009/TFIF 

 

หุน้กูบ้รษัิทเอกชน 
64.44%พันธบัตรรัฐบาลและทีม่ี

รัฐบาลค้ําประกัน 
32.34%

เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก   
ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ตั๋วแลก
เงนิทีอ่อกโดยสถาบัน
การเงนิ 3.30%

สนิทรัพยอ์ืน่ (รายการ
คา้งรับ/คา้งจ่าย)         

-0.08%

10.41%

44.57%

10.88%

33.27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Unrated

ตํา่กวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

ตราสารหนีใ้นประเทศ

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0028, ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์เรยีกเก็บจรงิ 
ในอตัรารอ้ยละ 0.0057 เป็นตน้ 

 
ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90009/TFIF 
 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย              

หรอืเศษของ 2,000 หน่วย  
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 
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สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.14 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
1.1021 
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7. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90009/TFIF 
 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Mid Term General Bond ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2562 
 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 26 มกราคม 2544 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 
 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด  

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุัตร ปรดีิเ์ปรมกลุ* 26 มกราคม 2544 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

3. นางพงึพศิ จฬุาโรจนม์นตร ี 1 กรกฎาคม 2556 

4. นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

5. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

6. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

7. นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

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

2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

3. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท ์0-2626-7777 

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

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7000 ตอ่ 8888 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999 

7. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2299-1111 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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8. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2659-8000  

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2680-1000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-1755, 0-2635-1718 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1500 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2657-7171 

16. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2231-8555 

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

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2632-0777, 0-2231-3777 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2648-1111 ตอ่ 1438, 1447, 1475 

20. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

21. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์0-2299-8000 

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

23. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-5033 

24. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 

25. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 

26. บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2685-3828 

27. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

29. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท ์0-2620-6830-36 

30. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

31. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2107-1860 

32. บรษัิท ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : 0-2257-9999 

 หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 59.22% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

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

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก     
จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูล
สําคัญ ณ วันที ่28 มถินุายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวม
และขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
*CACหมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
 
Tracking Error หมายถงึ ความผันผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทน
ของดัชนีชีว้ัดซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีชีว้ัดของกองทนุรวมว่ามกีารเบีย่งเบนออกไป
จากดัชนีชีว้ัดมากนอ้ยเพยีงใด เชน่ หากกองทนุรวมมคีา่ TE ตํ่า แสดงวา่ อัตราผลตอบแทนของกองทุนมกีาร
เบีย่งเบนออกไปจากดัชนีชีว้ัดในอัตราทีตํ่่า ดังนัน้ กองทุนรวมนี้จงึมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีอา้งองิ 
ในขณะทีก่องทนุรวมทีม่คีา่ TE สงู แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมกีารเบีย่งเบนออกจากดัชนีชีว้ัดใน
อัตราทีส่งู ดังนัน้ โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลดนอ้ยลง 
เป็นตน้ 

 
Tracking Difference (TD) หมายถงึ คา่สว่นตา่งระหวา่งผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนอีา้งองิของกองทนุ 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปัจจัยความเสีย่งทีสํ่าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงใน
ทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ 
อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายใน
ระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับ
การเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

2. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทนุไป
ลงทุนในตราสารทีไ่มม่สีภาพคล่องในการซือ้ขาย  หรอืตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องนอ้ย ทัง้นี้สภาพคลอ่งของตรา
สารอาจจะขึน้อยูก่บัอปุสงคแ์ละอปุทานทีม่ตีอ่ตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรอืคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจาก
ผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ 
ดังตอ่ไปนี ้

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. ความเสีย่งจากการกระจุกตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) พจิารณาจากการ
ลงทนุแบบกระจกุตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ญัญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระผกูพันตามตราสารหรอืสญัญานัน้ ราย
ใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับที่

สามารถลงทนุได ้
 

 
 
 

 


