ี "
"รองรับกองทุนสํารองเลียงชพ

ํ ค ัญ
ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสา

ข้อมูล ณ ว ันที 30 ธ ันวาคม 2564

ี
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Smart Value Retirement Mutual Fund
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

SVRMF
กองทุนรวมตราสารหนี
ี
กองทุนรวมเพือการเลียงชพ
(Retirement Mutual Fund : RMF)
ี
กองทุนทีลงทุนแบบไม่มค
ี วามเสยงต่
างประเทศ

กองทุนเปิ ด สมาร์ท แวลู เพือการเลียงชีพ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
ึ
้ น ตัวแลกเงิน และ/หรือ
กองทุนมีนโยบายทีเน ้นลงทุนในหรือมีไว ้ซ งตราสารแห่
งหนีระยะสัน ตั วสัญญาใชเงิ
เงินฝาก ทังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทีให ้ผลตอบแทนเหมาะสม เป็ นต ้น
ื
ึ
ทังนีกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า แต่กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว ้ซงตราสารที
มีลักษณะ
ิ ธิไถ่ถอนก่อนกํ าหนด
ของสัญญาซือขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีทีผู ้ถือมีสท
ิ ธิไถ่ถอนก่อนกํ าหนด (Callable Bond) โดยมีการกํ าหนด
(Puttable Bond) และตราสารหนีทีผู ้ออกมีส ท
ผลตอบแทนไว ้อย่างแน่ นอนหรือเป็ นอัตราทีผั นแปรตามอั ตราดอกเบียของสถาบั นการเงิน หรืออัตรา
ดอกเบียอืน และไม่มก
ี ารกําหนดเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ ้างอิงกับปั จจัยอ ้างอิงอืนเพิมเติม และมี
การลงทุนใน derivatives ทีแฝงอยูใ่ นธุรกรรม structure note ทีเป็ น puttable / callable bond เท่านัน
กองทุ นจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก ศุก ูก หน่ วย CIS ธุ รกรรมการให ้ยืม
หลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ท ให
ี ้ยืมเป็ นตราสารหนี และธุรกรรมการซือโดยมีสัญญา
ิ สุทธิของกองทุน ส่วนที
ขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร ้อยละ 20 ของมูลค่า
ิ สุทธิของกองทุน
ทรัพย์สน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
1. ผู ้ลงทุนสามารถถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปี บริบรู ณ์และถือหน่วยลงทุนไม่น ้อยกว่า 5 ปี
2. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้
ิ ธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
ี
3. ผู ้ลงทุนทีต ้องการทีจะได ้รับสท
ั
และมุ่งหวังผลตอบแทนทีเหมาะสมจากการลงทุนในตราสารหนีระยะสน

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
1.
2.
3.
4.

้ นก่อนอายุ 55 ปี บริบรู ณ์
ผู ้ลงทุนทีต ้องการใชเงิ
้ นก่อนถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปี
ผู ้ลงทุนทีอายุเกิน 55 ปี แต่ต ้องการใชเงิ
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทีมีคณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสียงจาก
ิ
ความผันผวนของราคาตํา เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถก
ู จํากัดโดยเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรัพย์สน
่ เดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังกล่าวเชน

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
1. การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
สมาร์ท แวลู เพือการเลียงชีพ เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
ี
และผู ้ลงทุนยอมรับความเสยงที
อาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าวได ้
ี ไปจํ าหน่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไป
2. ผู ้ลงทุนไม่สามารถนํ าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
เป็ นประกัน
ี จะไม่ได ้รับสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัต ิ
3. ผู ้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
ตามเงือนไขการลงทุน และจะต ้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทเคยได
ี
้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั น
จะต ้องชําระเงินเพิม และ/หรือ เบียปรับตามประมวลรัษฎากร
ึ ษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
ี และสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษีรวมทัง
4. ผู ้ลงทุนควรศก
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม และขอรับคู่มอ
ื ภาษี ได ้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู ้สนั บสนุ นการ
ื นหน่วยลงทุน
ขายหรือรับซอคื
ี
่ เดียวกับ
5. กองทุนรวมนีไม่ได ้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสยงตํ
าเชน
กองทุนรวมตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
6. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตํา จึงอาจไม่สามารถซือขายตราสารหนีได ้
ในเวลาทีต ้องการหรือในราคาทีเหมาะสม
7.

ี
้ นลงทุน
กองทุนรวมมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใชเงิ
ในจํานวนทีน ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง

8.

ในกรณีทมี
ี แนวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่าย
ได ้แล ้วทั งหมด บริษั ทจั ดการอาจใช ้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคํ าสังซือขาย
หน่วยลงทุนทีได ้รับไว ้แล ้วหรือหยุดรับคําสังดังกล่าวได ้

9.

กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตั วของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วย
ี
ลงทุนทังหมด ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเส ยงให
้กองทุน
ต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษั ทจัดการ
www.uobam.co.th
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ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สําค ัญ
ี
ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit risk)
ื อสว่ นใหญ่ของกองทุน
อันดับความน่ าเชอถื

ตํา
Credit rating ตาม
National credit rating

Gov bond/AAA

AA,A

BBB

ตํากว่า BBB

สูง
Unrate

ื อนันมากกว่าร ้อยละ 20 ของ NAV
หมายเหตุ : การแรเงาหมายถึงการทีกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีอน
ั ดับความน่าเชอถื
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ตํา
อายุเฉลียของ
ิ ทีลงทุน
ทรัพย์สน

สูง

ตํากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ี
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
สินทรัพย์อน
ื (รายการ
ค ้างรับ/ค ้างจ่าย)
0.03%

เงินฝาก บัตรเงินฝาก
ตัวสัญญาใช ้เงิน
ตัวแลกเงินที
บริษัทเอกชนออกตรง
หรือธนาคารอาวัล
16.20%

พันธบัตรรัฐบาลและทีมี
รัฐบาลคําประกัน
29.18%

เงินฝาก บัตรเงินฝาก
ตัวสัญญาใช ้เงิน
ตัวแลกเงินทีออกโดย
สถาบันการเงิน 7.53 %

หุ ้นกู ้ 47.06 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

Credit Rating

% ของ NAV

1. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22407A 07/04/2022

AAA

10.61

ั ญาใชเงิ
้ น : กิจการร่วมค ้า ไอบีซไี อ-แมคทริค อาวัลโดย
2. ตัวสญ
ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) IBCIMT22215A 15/02/2022

AA+

6.37

AA

5.45

4. เงินฝากประจํ า : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ FGHB0470 14/01/2022

AAA

5.34

5. หุ ้นกู ้ : บริษัท เฟรเซอร์ พร็ อพเพอร์ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
FPT225A 09/05/2022 3.000

A

4.30

3. หุ ้นกู ้ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํ ากัด (มหาชน) TBEV233A
22/03/2023 2.760

ื อ
นําหน ักการลงทุนตามอ ันด ับความน่าเชอถื
Gov bond / AAA

48.67%

AA

21.85%

A

27.25%

BBB
ตํากว่า BBB
Unrate
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90037
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
3.00
สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.00

1.00

สูงสุดไม่เกิน
1.4445
สูงสุดไม่เกิน
0.5136

0.5136

0.00

สูงสุดไม่เกิน
0.0749

0.0161
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

0.6427

สูงสุดไม่เกิน
0.1070

0.1070

นายทะเบียน

0.0060
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มูลค่าเพิมหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใด
ื
ทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0055 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที:
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90037

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ
ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื
ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
*

สูงสุดไม่เกิน
1.00
1.00
1.00
1.00
ไม่ม ี
50 บาทต่อรายการ

เก็ บจริง
ยกเว ้น
ยกเว ้น
ยกเว ้น
0.25*
ไม่ม ี
50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรีย กเก็บในกรณีทเป็
ี นการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ภายใต ้การบริห ารของบริษัทจัดการอืน ทังนีในกรณี ทเป็
ี นการสับ เปลียนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพภายใต ้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
ี ัด คือ ผลตอบแทนรวมของด ัชนีพ ันธบ ัตรร ัฐบาลระยะส นของสมาคมตลาดตราสารหนี
ั
1. ด ัชนีช ว
ไทย (50%),
ั (ThaiBMA Commercial PaperIndex) ทีมีอ ันด ับความน่าเชอถื
ื อของ
ด ัชนีตราสารหนีภาคเอกชนระยะสน
ผูอ
้ อกตราสารอยูใ่ นระด ับ A- ขึนไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (50%)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
SVRMF(1)

SVRMF(2)

10.00%

Benchmark
8.73%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

3.41%

0.90% 0.90% 0.72%

0.97%

1.26%

1.38% 1.38%

1.05% 1.05% 1.29%

1.05% 1.05%

0.00%

-2.00%

-1.65%

-4.00%
2564

2563

2562

2561

2560

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -2.5959%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.14% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90037
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6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนของ
กองทุนรวม (1)
ผลตอบแทนของ
กองทุนรวม (2)
ผลตอบแทนตัวชีวัด
ความผันผวนของ
กองทุน (1)
ความผันผวนของ
กองทุน (2)
ความผันผวนของ
ตัวชีวัด

-

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงั
กองทุน

95

0.81%

75

0.91%

75

1.42%

75

1.80%

95

-0.07%

95

0.38%

95

1.15%

95

1.65%

0.72%

25

3.50%

5

3.04%

5

3.09%

5

3.40%

25

0.05%

50

0.18%

25

0.14%

25

0.22%

5

0.33%

0.03%

25

0.05%

50

1.52%

95

1.18%

95

0.87%

75

0.73%

0.03%

25

0.04%

25

2.21%

95

1.80%

95

1.81%

95

2.61%

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

0.09%

0.04%

95

0.03%

95

0.09%

0.09%

0.04%

95

0.03%

95

0.09%

0.72%

0.18%

5

0.37%

5

0.05%

0.02%

5

0.03%

0.05%

0.02%

5

0.04%

0.01%

5

(1) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีไม่รวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)
(2) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีรวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)
ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90037

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ่ม Short Term General Bond ข ้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดํ าเนินงานของกองทุ นทีการเปรียบเทีย บ แบ่งตามประเภทกองทุ นรวมภายใต ้ข ้อกํ าหนดของสมาคม
บริษั ทจั ดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถู กเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ ละช ่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกั บเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะ
ทราบว่ากองทุนทีลงทุนนั นอยู่ในชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

22 ธันวาคม 2547

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื ทุกวันทําการตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ว ันทําการซอ:
ื
มูลค่าขันตําของการซอครั
งแรก

: ไม่กําหนด

มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน: ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 14.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ื นหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันรับซอคื
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ื ้จัดการกองทุน
รายชอผู

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

1. นายจารุวต
ั ร ปรีดเปรมกุ
ิ
ล*

22 ธันวาคม 2547

2. นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ

1 กรกฎาคม 2556

3. นางสาวลินดา อุบลเรียบร ้อย

15 พฤษภาคม 2549

4. นายวีรยุทธ ห์ลล
ี ะเมียร*

18 กรกฎาคม 2551

5. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

9 สงิ หาคม 2564

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
วงหน ้าเพิมเติม
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588 หรือ 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
7. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1428
9. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
10. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
11. บริษั ทหลั กทรั พย์ คิงส์ฟอร์ด จํ ากั ด (มหาชน) : โทรศั พท์ 0-2829-6291,0-2829-6293,
0-2829-6294
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12. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
13. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
14. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
15. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
16. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
17. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
18. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) :โทรศัพท์ 0-2659-3456
19. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
21. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
22. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
23. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
24. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
25. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2660-6677
26. บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน เมอร์ชน

27. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
28. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
29. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
30. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
31. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
32. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
33. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
34. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327 , 0-2359-0000
35. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
36. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
37. บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5000
38. บริษั ทหลั กทรั พย์นายหน า้ ซือขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํ ากั ด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
39. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
40. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
41. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
42. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
43. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
44. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
45. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 63.38%

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชีชวน
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ี เซน
็ เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซย
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th



่ ารฝากเงิน รวมทั งไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครอง
การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใชก
เงินฝาก จึงมีความเสียงจากการลงทุนซึงผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน



ได ้รับอนุมต
ั จิ ัดตังและอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต



ี
การพิจ ารณาร่างหนั งส ือช ชวนในการเสนอขายหน่
วยลงทุน ของกองทุ นรวมนี มิได ้เป็ นการแสดงว่ า
ื ช ชวนของกองทุ
ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
นรวม หรือได ้ประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น ทังนี บริษัท จั ด การกองทุน รวมได ้สอบทาน
ข ้อมูลในหนั งสือชีชวนส่วนสรุปข ้อมูลสํ าคัญ ณ วันที 30 ธันวาคม 2564 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู ้รับผิดชอบในการดํ าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็ จ และ
ไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC ห ม า ย ถึ ง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(โครงการแนวร่วมปฏิบั ต ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต ้านการทุ จ ริต ของสมาคมส่ งเสริม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย)
อต
ั ราส่ว นหมุ น เวีย นการลงทุ น ของกองทุ น รวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื อให ้
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จั ดการ
ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ื
ิ กับผลรวม
กองทุนได ้ดียงขึ
ิ น โดยคํ านวณจากมูลค่าทีตํ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่ านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่ า
ของมูลค่าการขายทรั พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ทรัพย์สน
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเต ิม
ี
ึ นกับ
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซ งขึ
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดย
ราคาตราสารหนี จะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช ่น หาก
อัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ม
้ ปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึน
ื
ด ้วย ดังนั นราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซอขายในระดั
บราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมี
ิ ทีลงทุ น (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญ กั บการเปลียนแปลงของ
อายุเฉลียของทรั พ ย์ส น
ราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
ี
ี
2. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสยงที
เกิดจากการที
กองทุนไปลงทุนในตราสารทีไม่มส
ี ภาพคล่องในการซ ือขาย หรือตราสารหนี ทีมีสภาพคล่องน ้อย ทังนี
สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึนอยู่ กั บอุปสงค์และอุปทานทีมีต่อตราสาร ณ ขณะนั นๆ หรือคุณภาพ
ของตราสาร เป็ นต ้น
ี
3. ความเส ยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจาก
ื อของตราสารทีลงทุ น (credit rating) ซ งเป็
ึ นข ้อมูลบอกระดั บความสามารถในการ
อันดับความน่ าเชอถื
ชําระหนี โดยพิจารณาจากผลการดํ าเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating
ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระด ับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุดมีความเสียงตําทีสุดทีจะ
ไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสียง
ตํามากทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนี
ได ้ตามกําหนด

ตํากว่า
BBB

ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

ระดับทีน่าลงทุน

ระดับ ทีตํากว่าน่าลงทุน

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
ตํากว่า Baa
BBB(tha)

ี
ิ ธิแก่ผอ
4. ความเสยงของการลงทุ
นในตราสารหนีทีให้สท
ู ้ อกตราสารในการชําระหนีตามตราสารก่อน
ิ ธิทจะไถ่
ครบกําหนดอายุตราสาร (Callable Bond)เป็ นความเสียงจากการทีผู ้ออกหุ ้นกู ้มีสท
ี
ถอนหุ ้นกู ้
ก่อนวันครบกําหนด อันจะส่งผลให ้กําหนดเวลาการชําระคืนของหุ ้นกู ้นั นสันลง และก่อให ้เกิดความเสียงแก่ผู ้
ถือหุ ้นกู ้ทีจะนํ าเงินทีได ้รับนันไปลงทุนต่อ หากอัตราดอกเบียในตลาดมีแนวโน ้มลดลงจะทําให ้ผู ้ลงทุนได ้รับ
อัตราผลตอบแทนทีตําลง (Reinvestment Risk)
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ี
5. ความเส ยงจากการดํ
าเนินธุ รกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึงความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํ ากํ าไร ฐานะการเงิน
ึ
และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงจะถู
กสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนั นๆ
6. ความเสียงจากการลงทุ นกระจุ กต วั (Credit Concentration Risk) กองทุ นเปิ ดนี เป็ นกองทุ นรวม
ึ การกระจายการลงทุนน ้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งหนีทัวไป จึงมีความเสยง
ี
ประเภทตราสารแห่งหนี ซงมี
มากกว่าในเรืองของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษั ทหนึงกล่าวคือ กองทุนมีการลงทุนกระจุก
ตัวสูงในตราสารแห่งหนี และ/หรือ เงินฝาก ทังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและ/หรือสถาบันการเงิน
ของบริษั ทใดบริษัทหนึง ดั งนั น ในกรณีท ผู
ี ้ออกตราสารหรือ ผู ้ประกันตราสารทีกองทุนไปลงทุนปฏิเสธการ
ชํ าระเงิน หรือไม่สามารถชํ าระคืนเงินต ้น และ/หรือดอกเบียได ้ตามทีกํ าหนด และ/หรือชํ าระไม่ ครบตาม
จํ านวน ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทังหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได ้รับชําระ
้ า
เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนบางส่วนหรือทั งหมด และ/หรือได ้รับชํ าระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช ากว่
ระยะเวลาทีกําหนดไว ้ในหนั งสือชีชวนอย่างไรก็ด ี ในขณะทีลงทุนกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีทีมี
อั นดั บความน่ าเช ือถือของตราสารหรือของผู ้ออกตราสารอยู่ ในอั นดั บที สามารถลงทุ นได ้ (investment
grade)
ี
7. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุ นกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึ ง (High Issuer Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ท ี
สง่ ผลกระทบต่อการดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี
ผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื อ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่ าเชอถื
อยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
(2) ความเสียงจากการลงทุ นกระจุ กตั วในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ ง (Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุ นลงทุ นในบางหมวดอุ ตสาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซ ึงหากเกิด
เหตุการณ์ทส
ี ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่า
กองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสียงจากการกระจุ กตั วลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิด
จากกองทุ นลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั งนี ไม่รวมถึงการ
ลงทุ นในตราสารที ผู ้ออกเสนอขายอยู่ ในประเทศไทย ซ ึงหากเกิด เหตุ การณ์ ท ีส่งผลกระทบต่ อ
่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานที
ประเทศดังกล่าว เชน
ผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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