
Risk level = 5

ประเภทกองทุนรวม

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ความถี่ในการเปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายรวม

ค ำเตือนท่ีส ำคญั

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออก

ตราสารที่กองทนุไปลงทนุ 

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Credit Risk) เป็นความ

เสี่ยงจากตราสารหนีท้ี่กองทนุรวมไปลงทนุที่อาจจะมีการผิดนดัช าระหนี ้

3. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คอืความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารทนุ (Liquidity Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกิด

จากการลงทนุในตราสารที่มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายต ่า 

ไม่เกิน 5.00% ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ไม่ก าหนด

นโยบำยกำรลงทุน ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส ำคญั / Fund Fact Sheet

กองทนุรวมพิเศษ

ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 ตลุำคม 2557

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส ำคญัแสดงข้อมลูเก่ียวกบันโยบำย ลกัษณะผลตอบแทน ควำมเส่ียง และเง่ือนไขต่ำงๆ ของกองทุนรวมโดยสรปุ ผูล้งทุนต้องศึกษำข้อมลูในหนังสือ
ช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส ำคญัน้ี และหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็อย่ำงละเอียดรอบคอบก่อนกำรตดัสินใจลงทุน  และเม่ือมีข้อสงสยัควรสอบถำมผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้ำใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควร

ลงทุนเม่ือเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของตน และยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนดงักล่ำวได้

เป็นกองทนุที่มีนโยบายลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ

เงินฝาก และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ไม่ขดัตอ่

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวข้องโดยในสว่นของการลงทนุในตราสารแหง่ทนุจะมีสดัสว่นการลงทนุตัง้แตร้่อยละ 

0-100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะ

ขณะ ทัง้นี ้ในกรณีตราสารที่ลงทนุเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอนัดบัความ

นา่เช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment 

grade) เทา่นัน้

ดัชนีชีวั้ด (benchmark) ของกองทุนรวม

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

ไม่จา่ย

ไม่ใช่

ไม่มี

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

ช่ือผู้ประกัน

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม

ขายครัง้เดียว (7-9 ตลุาคม 2557)

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะกบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนที่ด ีและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทนุใน

ตราสารทนุได้

กลุยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management)

• การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทนุลงทนุ

• ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร

• การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร

ดชันี SET Total Return (50%) และอตัราผลตอบแทนของการลงทนุในพนัธบตัรที่มีอายุ

คงที่ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Zero Rate) ณ วนัที่ลงทนุ บวกด้วย Spread

 ของตราสารหนีภ้าคเอกชนที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบั Investment Grade 

(BBB) ณ วนัที่ลงทนุ (50%)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

1.เน่ืองจากกองทนุเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3% (8) มีการก าหนดเง่ือนไขการเลกิกองทนุ

ก่อนก าหนด ผู้ลงทนุควรตระหนกัว่าการก าหนดอตัราผลตอบแทนในเง่ือนไขการเลกิกองทนุ

ก่อนก าหนด มิได้เป็นการรับประกนัหรือท าให้ผู้ลงทนุคาดหวงัว่าจะได้รับผลตอบแทนตามอตัรา

นัน้

2. กองทนุรวมมีการก าหนดอตัราสว่นการลงทนุไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทนุ

น้อยกว่ากองทนุรวมทัว่ไป

3.กองทนุอาจจะมีการกระจกุตวัของการถือหนว่ยลงทนุของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดเกิน 1 ใน 3

 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามาถตรวจสอบข้อมลู

ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการwww.uobam.co.th

กองทนุรวมตลาดเงิน 
ท่ีลงทนุเฉพาะ 
ในประเทศ 

 

กองทนุรวมตลาดเงินท่ี
ลงทนุในต่างประเทศ 

บางสว่น 
 

กองทนุรวม 
พนัธบตัรรัฐบาล 

กองทนุรวม 

ตราสารหนี ้
 

กองทนุรวมผสม 
 

กองทนุรวม 

ตราสารแห่งทนุ 
 

กองทนุรวม 

หมวดอตุสาหกรรม 
 

กองทนุรวมที่ลงทนุใน
ทรัพย์สนิทางเลอืก เช่น  

ทองค า น า้มนัดิบ ดชันีสนิค้า
โภคภณัฑ์ เป็นต้น 

 

ความเส่ียงต า่ ความเส่ียงสูง T3P3 (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร ์3% พลสั 3% (8) 
(  Thai Trigger Fund 3% Plus 3% (8) : T3P3 (8) ) 



 การจดัการ ไม่เกิน 2.00%  วนัทําการซือ้           :  (IPO 7 - 9 ตลุาคม 2557)
 ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.075% มลูคา่ขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท
 นายทะเบียน ไม่เกิน 0.20% มลูคา่ขัน้ต่ําของการครัง้ถดัไป : ไม่กําหนด
คา่ใช้จ่ายตา่งๆในการจดัตัง้กองทนุรวม ไม่เกิน 1.50%(1)  การขายคืนหน่วยลงทุน :

 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง     วนัทําการขายคืน : บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00%  (2) หากมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุเข้าเง่ือนไข ดงันี ้

                  ครัง้ท่ี 1  :

 คา่ธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไม่มี
 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
   -  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน

   -  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ

                  ครัง้ท่ี 2 :

การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ :

  •บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั

    ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 

    ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377  www.uobam.co.th 

 • ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ และรับหนงัสือชีช้วนและโครงการและ มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืน : ไม่กําหนด

    ข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยอดคงเหลือขัน้ต่ํา : ไม่กําหนด

    หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี :

ทา่นสามารถตดิตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

กองทนุจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ ตัง้แตค่รบ 1 ปี เป็นต้นไป (นบัจากวนัถดั

จากวนัจดทะเบียนกองทนุ) อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิปฏิเสธการรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุดงักลา่ว หากมลูคา่หน่วยลงทนุในวนัทําการก่อนหน้ามีมลูคา่เทา่กบัหรือ

มากกว่า 10.60 บาท / หน่วย

 เม่ือหน่วยลงทนุมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ 10.30 บาท/หน่วย ณ วนั

ทําการใด บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุทกุรายภายใน 5 วนัทําการ ถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์

ดงักลา่ว โดยจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัจากเงินสดท่ีได้จากการ

ขายทรัพย์สินของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายในอตัราร้อยละ 3

 ของมลูค่าท่ีตราไว้ (10 บาท) (หรือเท่ากบั 0.30 บาท/หน่วย) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั

เม่ือกองทนุมีมลูค่าหน่วยลงทนุเท่ากบัหรือมากกวา่ 10.30 บาท / หน่วย 

เพียงครัง้เดียว

ค่าธรรมเนียม

   ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย)

ข้อมูลการซ้ือ / ขายหน่วยลงทุน
 การซือ้หน่วยลงทุน :

เม่ือหน่วยลงทนุมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ 10.60 บาท / หน่วย ณ วนั

ทําการใด บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัทัง้หมด ภายใน

 5 วนัทําการ ถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณา
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

(1) ของมลูค่าทนุจดทะเบียน
(2 )เป็นอตัราท่ียงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง

เดียวกนั

   ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของNAV)



ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 1 ปี (%) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Zero Rate Return) 

ข้อมูลอ่ืนๆ

ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET  

ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี ตัง้แตว่นัที่ 31 ส.ค. 2552 - 29 ส.ค. 2557

คําเตือน : ผลตอบแทนในอดีตไมใ่ชส่ิ่งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต

    เต็มจาํนวน

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่ กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงวา่สํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวม และขอรับรอง

ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด

ข้อมูล Spread (bps) ของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ี 1 ปี และมีอันดับความน่าเช่ือถือในระดับ Investment Grade (BBB) 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน

 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชีช้วน


