
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 2566 

  

 กองทุนเปดิ ไทย บาลานซฟ์นัด ์ (TBF) 

   

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมผสม 

 กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

 กลุ่ม Moderate Allocation 

ระดับควำมเส่ียง 
ต่ ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง 
ลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทำงเลือก 
โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนน้อยกว่ำ 80% ของ NAV 

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 
 ลงทุนในตรำสำรทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีน้อยกว่ำ 65% และไม่น้อยกว่ำ 35% ของ Nav 

ส่วนที่เหลือลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝำก 

 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีช้ีวัด (active management) 

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 

 

-4.85%

1.92%

-18.40%

10.70%

2.22%

-3.34%

6.26%

-0.78%

7.38%

1.00%

-5.42%

4.65%

-3.46%

7.56%

-5.37%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2561 2562 2563 2564 2565

กองทนุ ดัชนีชีว้ดั Peer Avg

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทุน -2.14 -2.14 1.61 -0.94 
ดัชนีช้ีวัด -0.42 -0.42 3.44 -0.16 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน -0.23 -0.23 2.09 -4.52 
ควำมผันผวนกองทุน 3.13 3.13 4.08 6.32 

ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 3.00 3.00 3.83 5.86 
 3 ปี 5 ป ี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

กองทุน 3.02 -2.80 -0.92 6.91 
ดัชนีช้ีวัด 7.90 1.69 3.22 5.80 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 3.95 -0.41 1.37 - 

ควำมผันผวนกองทุน 14.14 12.94 10.86 14.09 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 8.83 9.17 7.86 13.10 
 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.ค. 2540 
วันเร่ิมต้น class ไม่มีกำรแบ่ง Class 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ่ำย 

อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 

ผู้จัดกำรกองทุนรวม วันเร่ิมบริหำรกองทุน 
น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศำสตร์ 17 ส.ค. 2564 

นำย จำรุวัตร ปรีด์ิเปรมกุล 17 ส.ค. 2564 

ดัชนีช้ีวัด 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) 
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบำล Mark-to-Market  

ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (25%) 

3. อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่ำ 5 ล้ำนบำท 

เฉล่ียของ 3 ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ ได้แก่ธนำคำรกรุงเทพ,  
   ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์ หลังหักภำษี (25%)  

ค ำเตือน 
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม 
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือ
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง

ได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม” 



TBF 
 

 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
breakdown % NAV 

1. ตรำสำรทุน 48.76 
2. พันธบัตรรัฐบำล 29.66 
3. ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 10.96 

4. ต๋ัวเงินคลัง 8.02 
5. เงินฝำก 3.40 
6. สินทรัพย์อ่ืนๆ -0.80 
  

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก 
holding % NAV 

1. พันธบัตร : กระทรวงกำรคลัง LB24DB 17/12/20 1.450 8.03 
2. พันธบัตร : กระทรวงกำรคลัง LB26DA 17/12/20 2.125 6.78 
3. ต๋ัวเงินคลัง : ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB23511B 11/05/20 5.35 

4. พันธบัตร : กระทรวงกำรคลัง ESGLB35DA 17/12/20 1.585 4.81 
5. พันธบัตร : กระทรวงกำรคลัง LB296A 22/06/20 4.875 4.71 
  

 
 

กำรซ้ือหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรซ้ือ: ทุกวันท ำกำร 
เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:30 น. 

กำรซ้ือคร้ังแรกขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
กำรซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรขำยคืน: ทุกวันท ำกำร 
เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:00 น. 

กำรขำยคืนขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+3 

วันท ำกำรหลังจำกวันท ำรำยกำรขำยคืน 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 1.0700 1.0700 

รวมค่ำใช้จ่ำย 5.3500 1.2310 
หมำยเหตุ : 
บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 1.00 1.00 

กำรรับซ้ือคืน 0.50 ยกเว้น 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ 1.00 1.00 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 0.50 ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย 50 บำท / 2,000 หน่วย  50 บำท / 2,000 หน่วย 

 หรือเศษของ 2,000 หน่วย   หรือเศษของ 2,000 หน่วย 

หมำยเหตุ :  
1. กรณีสับเปล่ียนเข้ำ บลจ.จะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย  

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร  
3. บริษัทจัดกำรอำจคิดค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยกับผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ละกลุ่มหรือ 

แต่ละคนไม่เท่ำกันได้ 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
Maximum Drawdown -32.87 % 
Recovering Period 2 ปี  8 เดือน 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 1.35 เท่ำ 



TBF 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนท่ีไม่รวมผลตอบแทนของตรำสำรท่ีมีกำรคัดแยกไว้ (Set Aside) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
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กองทนุ ดัชนีชีว้ดั Peer Avg

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทุน -2.14 -2.14 1.61 -0.94 
ดัชนีช้ีวัด -0.42 -0.42 3.44 -0.16 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน -0.23 -0.23 2.09 -4.52 
ควำมผันผวนกองทุน 3.13 3.13 4.08 6.32 

ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 3.00 3.00 3.83 5.86 
 3 ปี 5 ป ี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

กองทุน 8.75 0.41 0.70 7.58 
ดัชนีช้ีวัด 7.90 1.69 3.22 5.80 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 3.95 -0.41 1.37 - 

ควำมผันผวนกองทุน 11.54 11.47 9.99 13.81 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 8.83 9.17 7.86 13.10 
 

ค าอธิบาย 

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด  
ไปจนถึงจุดต่ ำสุดในชว่งท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงท่ีอำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถงึระยะเวลำท่ีฟืน้กลับมำท่ีเงินทุนเริ่มต้ นใชร้ะยะเวลำนำนเท่ำใด 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในพอรต์กองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง โดยค ำนวณจำกมูลค่ำท่ีต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อหลักทรัพยก์ับ 
ผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึง 
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จดักำรกองทุนและท ำให้มีต้นทุนกำรซือ้ขำยหลักทรัพยท่ี์สูง จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุม้ค่ำของกำร 
ซื้อขำยหลักทรัพย์ดงักล่ำว 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ชั้น 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 

ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2786-2000 

www.uobam.co.th 


