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กองทนุเปิด ไทย บาลานซฟ์นัด ์

Thai Balanced Fund : TBF

กองทนุรวมผสม

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุยู
โอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562
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นโยบายการลงทนุ 

“กองทนุเปิด ไทย บาลานซฟั์นด”์ เป็นกองทนุรวมผสม ซึง่มนีโยบายทีจ่ะมุง่ลงทนุระยะปานกลางถงึระยะยาวในตราสาร
แหง่ทนุ และตราสารแหง่หนี้ โดยจะลงทนุในตราสารแหง่ทนุในขณะใดขณะหนึง่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 65 และไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ35 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม สว่นทีเ่หลอืจะเป็นการลงทนุในตราสารแหง่หนี้ และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้นี ้
หากเกดิสภาวะการณ์ทีไ่ม่ปกต ิหรอืมคีวามจําเป็น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยอ์าจ
ผอ่นผันอตัราสว่นดังกลา่วเป็นอยา่งอืน่เป็นการชัว่คราว 

นอกจากนี้ กองทนุอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (เพือ่เป็นการป้องกันความเสีย่ง) และ/หรอืตราสารทีม่ลีักษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) หรอื Credit Linked Note หรอืหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิกีารอืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

ผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนการลงทนุทีส่งูกวา่ตราสารหนี ้แตรั่บความเสีย่งไดเ้พยีงระดับปานกลาง 

 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทน ในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเมือ่เห็นวา่
การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
จากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. กรณีทีก่องทนุไม่สามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคล่องไดต้ามทีสํ่านักงานกําหนด ผูล้งทุนอาจไมส่ามารถขายคนื
หน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คํีาสัง่ไว ้

3. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่
จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

ตํา่                                                               สงู 
 

   

  
ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

≤5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

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

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่               สงู 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. หุน้กู ้: บรษัิท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) THAI215B 13/05/20 4.620 11.76 

2. หุน้สามัญ : บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.05 

3. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 4.87 

4. หุน้กู ้: บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) TBEV233A 22/03/20 2.760 4.28 

5. พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT213A 12/03/20 1.620 4.22 
 
สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90010/TBF 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารทนุ 
58.98%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 
27.85%

เงนิฝาก 4.87%

พันธบตัรรัฐบาล 
7.63%

สนิทรัพยอ์ืน่ ๆ 
0.67%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่ประกาศหนังสอืพมิพ ์เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0141 และคา่สอบบญัช ี 
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0082 เป็นตน้ 

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการทีเ่รยีกเก็บจรงิซึง่แสดงเกนิกวา่อตัราทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เกดิจากวธิกีารคํานวณ 
ทัง้นี้ ในการเรยีกเก็บจรงิของคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บจรงิไมเ่กนิอตัราตามทีโ่ครงการระบไุว ้

- ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่
 https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90010/TBF 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ
คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.00 1.00
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.00     ยกเวน้**
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 0.50 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 0.50 ยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 50 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วยหรอืเศษของ 

2,000 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 

หมายเหต ุ: 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีม 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

1.0701

0.0187 0.1284
0.0228

1.2400

0.00
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3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.0700 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1177 สงูสดุไมเ่กนิ 

0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม(% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
4.0339 
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กองทนุเ
 

 

 

 

 
 

ดชันชีีว้ดั 
,ธนาคารกสิ
ตลาดตราส
(50%) 

หมายเหต ุ

1. ผลตอบ
(25.00%
2. อตัราดอ
ได้แก่ธนา
3. ดชันผีล

มผีลใชบ้งั

ผลการดาํเ

ผลการดําเ

 

กองทนุนีเ้ค

ความผนัผ

ประเภทกอ
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6.  ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90010/TBF 
 

หมายเหต*ุ กองทนุรวมจัดตัง้กอ่นปี พ.ศ. 2545 ไมม่ขีอ้มลูตัวชีว้ัดทีเ่ป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลาการลงทนุดังกลา่ว 

 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Moderate Allocationขอ้มลู ณ วันที ่31กรกฎาคม2562 

 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ 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 แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
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เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 
 

 

นโยบายการจา่ยปันผล จา่ย 

หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

(1) การจา่ยเงนิปันผลของกองทนุรวมจะจา่ยจากกําไรสะสมหรอืกําไรสทุธเิมือ่กองทนุรวมมกีําไรสะสมหรอืมกีําไรสทุธใิน
งวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล และการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วจะตอ้งไมทํ่าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวด
บญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ 

(2)  ในแตล่ะรอบปีบัญชขีองกองทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการพจิารณาจา่ยเงนิปันผลอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้   

(3)  ในแตล่ะงวดบญัชหีรอืงวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจาก
กําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิประจํางวดบญัช ีหรอืสิน้งวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผล ในอตัราไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 75 ของกําไรสทุธทิี่
เกดิขึน้จรงิในงวดบญัช ีหรอืสิน้งวดอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการนําผลการดําเนนิงานมาพจิารณาเพือ่ประกาศจา่ยเงนิปันผล หรอื
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สิน้งวดในอตัราทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร  

(4)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่า่ยเงนิปันผล หรอืจา่ยเงนิปันผลในอตัราทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ในกรณี 
ดังตอ่ไปนี ้ 

(4.1)  บรษัิทจัดการจะไมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณีทีก่ําไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สิน้งวดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลและกําไรสทุธทิี่
เกดิขึน้จรงิประจํางวดบญัชหีรอืวันสิน้งวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลตํา่กวา่ หรอืเทา่กบั 0.25 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ  

(4.2)  บรษัิทจัดการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลในอตัราใหมท่ีเ่หมาะสมหรอืพจิารณาไมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณีที ่มลูคา่หน่วย
ลงทนุ ณ วันสิน้งวดบัญชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ ตํา่กวา่มลูคา่ทีต่ราไวห้รอืในกรณีเมือ่นําเงนิปันผลตอ่หน่วยทีจ่ะจา่ยตาม
อตัราขา้งตน้มาหักจากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการกอ่นปิดสมดุทะเบยีนแลว้ทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดต้าม
วธิกีารดังกลา่วมมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่ทีต่ราไว ้ 

ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมจ่า่ยเงนิปันผลในงวดบัญชดีังกลา่ว บรษัิทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในงวดบญัชตีอ่ไป  

“กําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิประจํางวด” หมายถงึ รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิบวกดว้ย กําไรขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 
ในงวดบญัช ีหรอืงวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้  

“กําไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สิน้งวด” หมายถงึ กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้ประจํางวด บวกดว้ย รายไดจ้ากเงนิลงทนุสทุธิ
สะสมตน้งวด บวกดว้ย กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสมตน้งวด 

(5)   ในกรณีทีม่บีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสทิธรัิบเงนิ
ปันผลในสว่นทีเ่กนินัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีการเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุทีม่ไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิหรอื
กรณีเขา้ยกเวน้ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

 

 
 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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วันทีจ่ดทะเบยีน 18 กรกฎาคม 2540 

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 วันทําการนับตัง้แตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหตสุามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นายจารวุัตร   ปรดีิเ์ปรมกลุ*  22 ธันวาคม 2540 

นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวลนิดา   อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

นายวรียทุธ  หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

นางสาวพัชราภา มหัทธนกลุ* 20 กรกฎาคม 2550 

นายสทิธศิักดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัยันต ์ จันทนครี ี 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 2 มนีาคม 2558 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1 . ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2343-3000 
2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) :โทรศัพท ์0-2626-7777 
3. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 
4. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศัพท ์1588 หรอื 02-232-2484 
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5. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 
6. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 
7. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
8. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 
9. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 
10.บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั:โทรศัพท ์0-2949-1999 
11.บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 
12.บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส:โทรศัพท ์0-2782-2400 
13.บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
14.บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั:โทรศัพท ์0-2660-6677 
15.บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) :โทรศพัท ์0-2658-8888 
16.บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 
17.บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2697-3700 
18.บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั:โทรศพัท ์0-2841-9000 
19.บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 
20.บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน):โทรศัพท ์0-2648-3600 
21.ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115  
22.บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย)จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1621 
23.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 
24.บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 
25.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั: โทรศัพท ์      

0-2861-5508, 0-2861-6090 
26.ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2111-1111 
27.ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 
28.บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 
29.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศัพท ์       

0-2410-1996 
30.บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์     

0-2026-5100 
31.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์      

0-2026-6222 
32.บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้(ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 134.05% 

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 : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
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 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนั
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลู
ในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไม่
ทําใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 
*CACหมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ ้
ลงทนุทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปัจจัยความเสีย่งทีสํ่าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึง่ขึน้กับปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคา
ตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย 
ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายุ
เฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลีย่นแปลงของราคา
มากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

(2) กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืง
ทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หาก
กองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (Concentration Risk)กองทนุอาจมกีารลงทนุกระจกุตัวสงูใน 
ตราสารแห่งทุน และ/หรอื ตราสารแห่งหนี้ และ/หรอื เงนิฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวสิาหกจิ ภาคเอกชน 
และ/หรอืสถาบันการเงนิ ของบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ ดังนัน้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหรอื ผูป้ระกนัตราสารที่
กองทนุไปลงทนุปฏเิสธการชําระเงนิ หรอืไมส่ามารถชําระคนืเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีกํ่าหนด 
และ/หรอืชาํระไมค่รบตามจํานวน ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืบางสว่นหรอืทัง้หมด (possible loss) 
และ/หรอือาจไมไ่ดรั้บชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุบางสว่นหรอืทัง้หมด และ/หรอืไดรั้บชําระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร  (Credit Risk)หมายถงึ การพจิารณา
จากอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ(credit rating)ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถ
ในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของ     ผูอ้อกตราสาร 
credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ระดบัการ
ลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่า
ลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่ง
ตํา่ทีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มี
ความเสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถ
ชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไม่
สามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่
น่าลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha) 

ตํา่กวา่ 
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 



กองทนุเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์  12 
 

4. ความเสีย่งจากการดาํเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการ
ดําเนินธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงใน
ขณะนัน้ๆ 

5. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งจากการทีต่ราสารที่
กองทนุถอือยูนั่น้มสีภาพคลอ่งตํา่ โดยการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารมจํีานวนครัง้และปรมิาณนอ้ย อนั
เนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําใหก้องทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ชว่งเวลาและราคาทีต่อ้งการได ้

6. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (Credit Concentration Risk):กองทนุเปิดนีเ้ป็นกองทนุรวม
ผสมแบบกําหนดสัดสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ซึง่มกีารกระจายการลงทนุนอ้ยกวา่กองทนุรวมผสม
ทัว่ไป จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่ในเรือ่งของการกระจกุตวัของการลงทนุในบรษัิทใดบรษัิทหนึง่  

กลา่วคอื กองทนุอาจมกีารลงทนุกระจกุตัวสงูใน ตราสารแหง่ทนุ และ/หรอื ตราสารแหง่หนี้ และ/หรอื เงนิ
ฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวสิาหกจิ ภาคเอกชน และ/หรอืสถาบันการเงนิ ของบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ ดังนัน้ ใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารหรอื ผูป้ระกันตราสารทีก่องทุนไปลงทนุปฏเิสธการชําระเงนิ หรอืไมส่ามารถชําระคนื
เงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้ไดต้ามทีกํ่าหนด และ/หรอืชําระไมค่รบตามจํานวนผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุ
คนืบางสว่นหรอืทัง้หมด (possible loss) และ/หรอือาจไมไ่ดรั้บชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุบางสว่นหรอื
ทัง้หมด และ/หรอืไดรั้บชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

7. ความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหนีท้ ีใ่หส้ทิธแิกผู่อ้อกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสาร
กอ่นครบกําหนดอายตุราสาร (Callable Bond) : ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกหุน้กูม้สีทิธทิีจ่ะไถถ่อน
หุน้กูก้อ่นวันครบกําหนด อันจะสง่ผลใหกํ้าหนดเวลาการชําระคนืของหุน้กูนั้น้สัน้ลง และกอ่ใหเ้กดิความ
เสีย่งแกผู่ถ้อืหุน้กูท้ีจ่ะนําเงนิทีไ่ดรั้บนัน้ไปลงทนุตอ่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมแีนวโนม้ลดลงจะทําใหผู้ ้
ลงทนุไดรั้บอตัราผลตอบแทนทีตํ่า่ลง (Reinvestment Risk) 

8. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) 
พจิารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ญัญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีาระผกูพัน
ตามตราสารหรอืสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1.  ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2.  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3.  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยู่
ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

 
 

 
 

 
 


