
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน กนัยายน 2563 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 435.73

Moderate Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

8.2961

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

18 กรกฎาคม 2540

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมผสม  

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

TBF (1) -5.91 4.80 -15.86 -4.20 0.06 3.24 -13.39 7.48 ภายในเวลา 15.30 น.

TBF (2) -5.91 -10.91 -28.44 -9.24 -3.14 1.57 -26.37 6.73 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ดชันีมาตรฐานกองทนุ *** -3.55 6.77 -10.38 -1.30 2.66 4.90 -8.92 N/A ภายในเวลา 15.00น.

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน(1) 4.80 9.34 17.59 11.14 9.47 10.35 16.95 14.11

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน(2) 4.80 17.42 23.01 13.40 11.19 11.22 22.37 14.41 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 3.35 7.14 13.93 9.65 8.12 8.17 13.50 N/A

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่ก าหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่ก าหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 กนัยายน 2563 ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกนิ 1%

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (ตราสารทนุ) กล ุม่อตุสาหกรรมตราสารทนุ 5 อนัดบัแรก ปัจจบุันยกเวน้

1.บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4.63% 1.พลังงานและสาธารณปูโภค 12.93% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

2.บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.02% 2.พาณิชย ์9.41% สบัเปลี่ยน - เขา้     ไม่เกนิ 1%

3.บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 3.80% 3.ขนส่ง 5.31% สบัเปลี่ยน - ออก   ปัจจบุันยกเวน้

4.บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2.84% 4.ธนาคาร 4.46% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

5.บริษทั กรงุเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 2.75% 5.พฒันาอสังหาริมทรพัย ์4.24% กองทนุรวม 

6.อืน่ๆ 63.65% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (ตราสารหน้ี) สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการจดัการ

1.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 9.98% 1. ตราสารทนุ 58.65% ≤ 1.07% ต่อปี

2.พนัธบตัร : กระทรวงการคลัง LB23DA 17/12/2023 2.400 7.31% 2. พนัธบตัรรฐับาล 13.01% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

3.หุน้ก ู ้: บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) CPALL226A 30/06/2022 4.100 4.79% 3. ตราสารหนีภ้าคเอกชน 18.94% ≤ 0.1177% ต่อปี

4.หุน้ก ู ้: บริษทั เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) BJC293A 24/03/2029 4.090 4.78% 4. เงนิฝาก 9.98% ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5.หุน้ก ู ้: บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) TBEV223A 19/03/2022 3.200 4.70% 5. สินทรพัยอ์ืน่ๆ -0.58% ≤ 0.1284% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม รายช่ือผ ูอ้อกตราสารหน้ีสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

1.กระทรวงการคลัง (NON) 13.02% ≤ 4.0339% ต่อปี 

2.บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (A) 4.79% หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

3.บริษทั เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (A+) 4.78% อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

4.บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (AA) 4.70% เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

5.กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (BBB) 4.67%

ประวติัการจ่ายเงินปันผล

   จ านวน (ครัง้) อตัราเงินปันผล (บาท)

28 19.6598

Bloomberg Ticker : INGBALI:TB ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์  thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th

เนือ่งจากบริษทัจดัการพิจารณาด าเนินการแยกสว่นการลงทนุทีเ่ป็นหุน้ก ูข้องบริษทัการบินไทยออกจากการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอื่นๆ 

ของกองทนุรวมไวต้่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตัง้แต่วันจนัทรท์ี ่18 พฤษภาคม 2563

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 75

 ของก าไรสทุธิทีเ่กดิขึน้จริงในงวดบัญชี

มุง่เนน้ลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี ้โดยกองทนุจะ

ลงทนุในตราสารทนุในขณะใดขณะหนึง่นอ้ยกว่า 65% และ

ไมน่อ้ยกว่า 35% ที่เหลือจะลงทนุในตราสารหนี ้โดย

ก าหนดและปรับเปลีย่นสดัส่วนการลงทนุตามสภาวะการณ์

1) ผลการด าเนนิงานของกองทนุที่ไมร่วมผลตอบแทนของตราสารที่มกีารคดัแยกไว ้(Set Aside) 2) ผลการด าเนนิงานของกองทนุที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มกีารคดัแยกไว ้(Set 

Aside) * % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการด าเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการด าเนนิงานที่แสดงจะเป็น % 

ตอ่ปี *** ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันพีนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%), อตัราดอกเบ้ียเงนิฝากประจ า 1  ปีวงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท

เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ(ี25.00%), ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย(SET TRI) (50.00%)

กองทนุ
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวม

ฉบับนีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ

กองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของกองทนุกอ่น

การตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ ์ฟันด์

(TBF)
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ผู้ออก/ผู้ รับรอง/ผู้ คํ าประกนั มลูคา่ตามราคาตลาด %NAVอนัดบัความน่าเชื�อถือ

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทุน หรือเงนิฝากที�ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ณ วันที�  30  กันยายน  2563

56,728,767.60 13.02(ก) กลุม่ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ

กระทรวงการคลงั00642 13.02NON 56,728,767.60

44,148,977.52(ข) กลุม่ตราสารของธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง

10.13

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)00028 0.15AA- 673,500.16

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)00557 9.98AAA 43,475,477.36

82,525,163.20 18.94(ค) กลุม่ตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้

บริษัท เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)00071 4.78A+ 20,811,159.80

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)00586 4.70AA 20,499,128.80

กระทรวงการคลงั แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว01311 4.67BBB 20,350,509.60

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)00072 4.79A 20,864,365.00

0.00(ง) กลุม่ตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัตํ�ากวา่อนัดบัที�
สามารถลงทนุได้ หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

0.00

รวมทั งหมด 183,402,908.32

Print Date : 14-Oct-2020 Page 1 of 1



Report as of 30/09/2020 

AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual 
 

 

 
 
 
 
 

 

AIMC Category 

 

Peer Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 
 5th Percentile 19.04 61.76 62.06 18.77 11.61 8.37 12.63 17.71 22.35 12.51 11.31 11.07 
 25th Percentile 13.39 43.26 34.38 9.16 8.21 6.24 14.99 20.62 25.58 13.64 13.25 11.96 

Global Equity 50th Percentile 8.80 29.44 14.66 4.85 4.93 5.69 17.63 23.34 27.26 16.07 14.01 13.39 
 75th Percentile 6.23 19.48 1.17 -0.02 2.65 0.31 22.41 26.49 29.25 17.94 15.72 16.56 
 95th Percentile -1.17 6.72 -12.57 -5.43 -6.77 -12.03 28.95 38.62 39.32 24.71 30.30 26.46 
 5th Percentile 10.32 42.83 50.10 10.29 7.54 14.39 14.68 17.77 19.60 13.29 12.64 14.72 
 25th Percentile 9.01 25.40 30.99 8.42 6.53 13.70 15.89 20.61 22.78 15.60 14.94 14.80 

Health Care 50th Percentile 5.97 24.38 26.76 7.56 5.95 12.85 16.35 20.99 27.50 16.61 16.05 14.90 
 75th Percentile 4.77 22.10 24.19 6.68 4.59 11.99 17.13 21.51 28.51 16.90 16.72 15.00 
 95th Percentile 4.29 13.70 14.83 2.65 1.69 11.30 22.56 25.09 29.42 17.89 17.33 15.07 
 5th Percentile 5.15 14.81 4.81 1.74 3.78  2.00 5.83 7.48 4.76 6.75  

 25th Percentile 3.83 11.45 1.68 1.37 3.78  3.15 7.16 8.32 6.65 6.75  

High Yield Bond 50th Percentile 3.72 11.03 1.30 1.22 3.66  3.21 7.85 9.45 7.46 6.82  

 75th Percentile 2.74 8.29 0.65 1.21 3.66  3.44 7.90 9.98 7.55 6.82  

 95th Percentile 2.46 7.36 -0.99 0.56 3.55  5.64 10.08 12.35 9.53 8.35  

 5th Percentile 19.03 34.75 7.36 -0.63 2.77  15.67 21.24 24.68 20.05 18.14  

 25th Percentile 14.68 33.06 2.83 -0.95 2.52  17.17 24.05 26.98 21.13 18.81  

India Equity 50th Percentile 12.76 31.63 -2.77 -2.52 2.40  18.04 24.78 29.90 23.12 19.58  

 75th Percentile 12.30 28.52 -5.78 -4.71 2.26  19.51 29.91 35.68 24.76 20.79  

 95th Percentile 11.16 22.50 -8.85 -5.35 1.00  20.27 34.67 39.69 25.85 22.30  

 5th Percentile 14.60 37.32 23.99 5.55 7.72 4.09 13.73 18.90 21.39 14.53 14.71 19.66 
 25th Percentile 10.02 24.15 9.35 4.40 7.05 4.09 14.79 21.39 24.50 16.64 15.86 19.66 

Japan Equity 50th Percentile 6.04 22.04 6.11 1.42 5.73 4.09 15.27 22.65 25.64 17.03 16.37 19.66 
 75th Percentile 4.49 18.50 3.46 -0.61 4.40 4.09 17.50 23.06 26.50 18.43 16.86 19.66 
 95th Percentile 4.07 14.75 -2.18 -4.67 0.52 4.09 19.94 26.49 28.46 20.61 19.56 19.66 
 5th Percentile 4.16 2.68 2.57 4.81 4.59 4.19 0.77 1.18 1.86 1.90 2.06 1.52 
 25th Percentile 0.92 2.14 2.24 3.42 4.18 3.85 0.98 1.24 2.05 2.48 3.15 2.05 

Long Term General Bond 50th Percentile 0.49 0.74 1.68 1.84 3.67 3.41 1.11 1.50 2.36 3.90 4.53 2.70 
 75th Percentile 0.23 -0.36 0.56 0.84 3.10 2.97 1.53 1.89 3.83 5.10 4.91 3.36 
 95th Percentile 0.04 -0.77 -1.40 0.84 2.65 2.62 4.49 4.98 6.49 5.13 5.23 3.88 
 5th Percentile 0.74 0.79 1.69 2.13 2.27 2.73 0.18 0.36 0.56 0.48 0.45 0.53 
 25th Percentile 0.37 0.44 1.45 1.85 1.94 2.51 0.28 0.49 0.79 0.64 0.58 0.63 

Mid Term General Bond 50th Percentile 0.22 0.20 1.28 1.68 1.80 2.22 0.38 0.59 0.93 0.83 0.75 0.71 
 75th Percentile 0.07 0.02 0.95 1.41 1.55 2.04 0.44 0.80 1.23 0.96 0.89 0.83 
 95th Percentile -0.05 -1.19 -0.41 0.98 1.26 1.68 0.59 2.33 1.57 1.22 1.07 1.76 
 5th Percentile 1.77 13.31 0.21 1.11 3.23 4.58 3.73 5.06 6.60 5.09 4.30 5.40 
 25th Percentile 0.51 7.92 -3.17 -1.48 1.90 3.67 4.90 6.95 8.27 6.50 5.60 7.17 

Moderate Allocation 50th Percentile -2.54 5.08 -7.05 -2.77 1.01 3.45 7.25 8.76 11.72 8.54 7.35 8.73 
 75th Percentile -5.16 3.37 -10.48 -3.70 0.33 2.26 9.03 11.22 14.21 10.60 9.12 9.85 
 95th Percentile -7.49 -3.11 -19.19 -8.79 -3.14 0.65 13.40 15.16 20.44 13.33 11.19 11.78 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดท่ี้ www.aimc.or.th 
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนท่ีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น  
− 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
− 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
− 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance) 
− 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
− 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

 
เม่ือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนท่ีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนท่ีลงทุนนั้นอยูใ่นช่วงท่ีเท่าใด

ของประเภทกองทุนรวมนั้น 
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กองทนุเปิด ไทย บาลานซฟ์นัด ์

Thai Balanced Fund : TBF

กองทนุรวมผสม

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563
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นโยบายการลงทนุ 

“กองทนุเปิด ไทย บาลานซฟั์นด”์ เป็นกองทนุรวมผสม ซึง่มนีโยบายทีจ่ะมุง่ลงทนุระยะปานกลางถงึระยะยาวในตราสาร
แหง่ทนุ และตราสารแหง่หนี้ โดยจะลงทนุในตราสารแหง่ทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชนีอ้ยกวา่รอ้ยละ 65 และไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 35 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. การลงทุนในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเมือ่เห็น
วา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
จากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. กรณีทีก่องทนุไม่สามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งไดต้ามทีสํ่านักงานกําหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคนื
หน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คํีาสัง่ไว ้

3. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่
จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

4. กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุ
รวมได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

5. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิิจในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนที่
ไดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

          ตํา่                                                                                      สงู 
                                         

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
 

    
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

                        ตํา่                                                                                     สงู 
                                             

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

 
 

                              ตํา่                                                                                                สงู 
 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 9.85 

2.    พันธบตัร : กระทรวงการคลัง LB23DA 17/12/20 2.400 6.84 

3.    หุน้สามัญ : บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 5.42 

4.    หุน้กู ้: บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) BJC293A 24/03/20 4.090 4.57 

5.    หุน้กู ้: กระทรวงการคลัง แหง่สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว MOFL21OA 
10/10/20 5.500 

4.49 

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

 

 

 

 

 

 

ตราสารทนุ 59.95%
พันธบตัรรัฐบาล 

12.23%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 17.93%

เงนิฝาก 9.85% สนิทรัพยอ์ืน่ๆ 
0.04%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ   

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0104, คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงนิปันผล 
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0034 เป็นตน้ 

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

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

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 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีม 

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

 
 
 

1.0700

0.0187 0.1284 0.0160

1.2331
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4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*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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6.  ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- (1) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีไ่มร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคดัแยกไว ้(Set Aside)  

(2) ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีร่วมผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารคดัแยกไว ้(Set Aside) 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

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

หมายเหต*ุ กองทนุรวมจัดตัง้กอ่นปี พ.ศ. 2545 ไมม่ขีอ้มลูตวัชีว้ดัทีเ่ป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลาการลงทนุดงักลา่ว 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Moderate Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563 

 

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  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

ผลตอบแทนกองทนุรวม (1) -8.87% 0.93% 75 -5.98% 95 -13.70% 95 -0.80% 75 -0.01% 95 4.78% 50 7.77%

ผลตอบแทนกองทนุรวม (2) -22.53% -14.20% 95 -20.07% 95 -26.60% 95 -6.02% 95 -3.20% 95 3.09% 75 7.02%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั -5.87% 1.43% 50 -4.21% 50 -7.49% 75 1.10% 25 2.84% 5 6.07% 5 N/A*

ความผนัผวนของกองทนุ (1) 16.55% 6.02% 25 16.26% 75 17.42% 95 11.16% 95 9.46% 95 10.52% 95 14.12%

ความผนัผวนของกองทนุ (2) 22.07% 15.86% 95 21.87% 75 22.85% 95 13.54% 95 11.19% 95 11.39% 95 14.42%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 13.26% 4.36% 5 13.08% 25 13.84% 75 9.66% 75 8.07% 50 8.26% 50 N/A*

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ

YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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นโยบายการจา่ยปันผล จา่ย 

หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

(1) การจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวมจะจ่ายจากกําไรสะสมหรอืกําไรสทุธเิมือ่กองทุนรวมมกีําไรสะสมหรอืมกีําไร
สุทธใินงวดบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ 

(2)  ในแตล่ะรอบปีบัญชขีองกองทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการพจิารณาจา่ยเงนิปันผลอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้   

(3)  ในแตล่ะงวดบัญชหีรอืงวดอืน่ใดทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจากกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิประจํางวดบัญช ีหรอืสิน้งวดอืน่ใดทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล ในอัตราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 75 
ของกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิในงวดบญัช ีหรอืสิน้งวดอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการนําผลการดําเนนิงานมาพจิารณาเพือ่ประกาศ
จา่ยเงนิปันผล หรอืบรษัิทจัดการอาจพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สิน้
งวดในอตัราทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

(4)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่า่ยเงนิปันผล หรอืจา่ยเงนิปันผลในอตัราทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ในกรณี 
ดังตอ่ไปนี ้ 

(4.1)  บรษัิทจัดการจะไมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณีทีก่ําไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สิน้งวดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลและกําไรสทุธิ
ทีเ่กดิขึน้จรงิประจํางวดบญัชหีรอืวันสิน้งวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลตํา่กวา่ หรอืเทา่กบั 0.25 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ  

(4.2)  บรษัิทจัดการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลในอัตราใหมท่ีเ่หมาะสมหรอืพจิารณาไมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณีที ่มลูคา่
หน่วยลงทนุ ณ วันสิน้งวดบัญชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ ตํา่กวา่มลูคา่ทีต่ราไวห้รอืในกรณีเมือ่นําเงนิปันผลตอ่หน่วยทีจ่ะ
จ่ายตามอัตราขา้งตน้มาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการกอ่นปิดสมุดทะเบยีนแลว้ทําใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณไดต้ามวธิกีารดังกลา่วมมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่ทีต่ราไว ้ 

ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมจ่า่ยเงนิปันผลในงวดบัญชดีังกลา่ว บรษัิทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในงวดบญัชี
ตอ่ไป  

“กําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิประจํางวด” หมายถงึ รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิบวกดว้ย กําไรขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิ
ลงทนุ ในงวดบญัช ีหรอืงวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้  

“กําไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สิน้งวด” หมายถงึ กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้ประจํางวด บวกดว้ย รายไดจ้ากเงนิ
ลงทนุสทุธสิะสมตน้งวด บวกดว้ย กําไรหรอืขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุสะสมตน้งวด 

(5)   ในกรณีทีม่บีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสทิธิ
รับเงนิปันผลในสว่นทีเ่กนินัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีการเกนิสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุทีม่ไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมา
เพิม่เตมิหรอืกรณีเขา้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

 

วนัปิดสมดุ วนัทีจ่า่ย ปนัผลตอ่หนว่ย

30/09/2562 11/10/2562 0.1635

07/03/2561 23/03/2561 1.2673

05/09/2560 18/09/2560 0.1660

07/03/2560 20/03/2560 0.3800

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 18 กรกฎาคม 2540 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วย
ลงทนุ 

วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื  :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่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 

นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศักดิ ์ 2 ธันวาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอื    
รับซือ้คนื 

1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

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

3. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศัพท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

4. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

9.บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั:โทรศัพท ์0-2949-1999 

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

11.บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

12.บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

13.บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั:โทรศัพท ์0-2660-6677 

14.บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) :โทรศพัท ์0-2658-8888 

15.บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

16.บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2697-3700 

17.บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั:โทรศพัท ์0-2841-9000 

18.บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 

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

20.ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115  

21.บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย)จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1621 

22.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

23.บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

24.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั: โทรศัพท ์      
0-2861-5508, 0-2861-6090 

25.ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2111-1111 

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

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

28.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศัพท ์0-2410-1996 

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

30.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

31.บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

32.บรษัิท หลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2633-6000 

33.บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2205-7111 

34.บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999,0-2687-7000 

35.บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

36.บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 
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37.บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

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

39.บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมิโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

40.บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

41.บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

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

43.บรษัิท ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จํากดั : โทรศัพท ์02-223-2288 

44.บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

45.บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2088-9797 

46.บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

47.บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

     หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้(ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 117.35% 

 
 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอื 
ชีช้วน 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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวม
ลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

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. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร  (Credit Risk)หมายถงึ การพจิารณา
จากอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ(credit rating)ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถ
ในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร 
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 

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

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งจากการทีต่ราสารที่
กองทนุถอือยูนั่น้มสีภาพคลอ่งตํา่ โดยการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารมจํีานวนครัง้และปรมิาณนอ้ย อนั
เนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําใหก้องทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ชว่งเวลาและราคาทีต่อ้งการได ้
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5. ความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหนีท้ ีใ่หส้ทิธแิกผู่อ้อกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสาร
กอ่นครบกําหนดอายตุราสาร (Callable Bond) : ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกหุน้กูม้สีทิธทิีจ่ะไถถ่อน
หุน้กูก้อ่นวันครบกําหนด อันจะสง่ผลใหกํ้าหนดเวลาการชําระคนืของหุน้กูนั้น้สัน้ลง และกอ่ใหเ้กดิความ
เสีย่งแกผู่ถ้อืหุน้กูท้ีจ่ะนําเงนิทีไ่ดรั้บนัน้ไปลงทนุตอ่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมแีนวโนม้ลดลงจะทําใหผู้ ้
ลงทนุไดรั้บอตัราผลตอบแทนทีตํ่า่ลง (Reinvestment Risk) 

6. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมี
ผลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยู่
ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสาร
ที่ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 


