ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 ธ ันวาคม 2564

์ น
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซฟ
ั ด์
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

์ ั นด์
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซฟ

Thai Balanced Fund : TBF
กองทุนรวมผสม
ี
กองทุนทีลงทุนแบบไม่มค
ี วามเสยงต่
างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
์ ั นด์” เป็ นกองทุนรวมผสม ซงมี
ึ นโยบายทีจะมุ่งลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสาร
“กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซฟ
ี ้อยกว่าร ้อยละ 65 และไม่น ้อยกว่า
แห่งทุน และตราสารแห่งหนี โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลียในรอบปี บัญชน
ิ ของกองทุนรวม ส่วนทีเหลือจะเป็ นการลงทุนในตราสารแห่งหนี และ/หรือเงินฝาก ทังนี
ร ้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สน
หากเกิดสภาวะการณ์ ทไม่
ี ปกติ หรือมีความจํ าเป็ น สํานั กงานคณะกรรมการกํ ากับหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์อาจ
ั
ผ่อนผันอัตราสว่ นดังกล่าวเป็ นอย่างอืนเป็ นการชวคราว
ื
ี และ/หรือตราสารทีมีลักษณะของ
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (เพือเป็ นการป้ องกันความเสยง)
ื
ิ อืน หรือการหา
สัญญาซอขายล่
วงหน ้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note หรือหลั กทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ดอกผลโดยวิธก
ี ารอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดหรือให ้ความเห็นชอบ

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
ี
ผู ้ลงทุนทีต ้องการผลตอบแทนการลงทุนทีสูงกว่าตราสารหนี แต่รับความเสยงได
้เพียงระดับปานกลาง

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทน ในจํานวนเงินทีแน่ นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

์ ั นด์
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซฟ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
1. การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมือเห็ น
ี
ว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู ้ลงทุนยอมรับความเสยงที
อาจเกิดขึน
จากการลงทุนดังกล่าวได ้
ิ ทรัพย์สภาพคล่องได ้ตามทีสํานั กงานกํ าหนด ผู ้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
2. กรณีท กองทุ
ี
นไม่สามารถดํ ารงสน
ั
หน่วยลงทุนได ้ตามทีมีคําสงไว
้
3. กองทุนรวมมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช ้เงินลงทุนในจํ านวนทีน ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
4. กองทุนรวมมีการกระจุ กตั วของการถือหน่ วยลงทุนของบุ คคลหรือกลุ่ มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุ น
ี
ทั งหมด ดั งนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดั งกล่ าวไถ่ ถอนหน่ วยลงทุ นอาจมีความเส ยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้
โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
5. ในกรณีทมี
ี แนวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายได ้แล ้ว
ทังหมด บริษั ท จั ดการอาจใช ้ดุล ยพินิจ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคํ าสังซือขายหน่ วยลงทุน ที
ได ้รับไว ้แล ้วหรือหยุดรับคําสังดังกล่าวได ้

์ ั นด์
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ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
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

์ ั นด์
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซฟ
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
5. เงินฝาก 0.51 %
4. ตัวเงินคลัง
1.08 %

ิ ทรัพย์อนๆ
6. สน
ื 0.54 %

3. ตราสารหนี
ภาคเอกชน 15.32 %

2. พันธบัตรรัฐบาล
21.63 %

1. ตราสารทุน
62.00 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB24DB 17/12/20 1.450

6.62

2.

หุ ้นกู ้ : บริษัท เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) BJC293A 24/03/20 4.090

4.69

3.

ี ี ออลล์ จํ ากัด (มหาชน) CPALL226A 30/06/20 4.100
หุ ้นกู ้ : บริษัท ซพ

4.40

4.

หุ ้นกู ้ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํ ากัด (มหาชน) TBEV223A 19/03/20 3.200

4.39

5.

พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB296A 22/06/20 4.875

3.98

สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90010

์ ั นด์
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00

สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00

สูงสุดไม่เกิน
4.0339

4.00
3.00
2.00

สูงสุดไม่เกิน
1.0700

1.2341

1.0700
1.00
0.00

สูงสุดไม่เกิน
0.1177

สูงสุดไม่เกิน
0.1284

0.1284

0.0187

การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.0170
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิมไว ้ด ้วย หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านอง
เดียวกัน (ถ ้ามี)
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เช่น ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็ บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0122 และค่าใชจ่้ ายในการจ่ายเงินปั นผล
เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0040 เป็ นต ้น
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90010

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

สูงสุดไม่เกิน
เก็ บจริง
1.00
1.00
1.00
1.00**
0.50
ยกเว ้น
0.50
ยกเว ้น
50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่ วยหรือเศษของ
2,000 หน่วย
50 บาทต่อรายการ

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สังซอหรื
ื
* ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสท
อผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
่
หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม
** กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

์ ั นด์
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1.

ด ัชนีชวี ัด ผลตอบแทนรวมสุทธิของด ัชนีพ ันธบ ัตรร ัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(25.00%), อ ัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์
ขนาด ให ญ่ ได้แ ก่ ธนาค ารกรุ ง เท พ ธนาคารกส ิก รไท ย และธนาค ารไท ยพ าณิ ช ย์ห ล งั ห ก
ั ภ าษี
(25.00%) และด ัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
้ ัชนีชวี ัดผลการดําเนินงานใหม่หล ังห ักภาษี (Net TRN Index) มีผลตงแต่
หมายเหตุ : เริมใชด
ั
ว ันที 1 ตุลาคม 2562
ท งนี
ั การเปลียนเกณฑ์ม าตรฐานทีใชว้ ัดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทํ าให้ผ ลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมดีขนเมื
ึ
อเปรียบเทียบต ัวชวี ัดมาตรฐาน เนืองจากตราสารหนีทีกองทุนลงทุนบางสว่ นไม่มภ
ี าระภาษี
ี
ขณะทีต ัวชวี ัดมาตรฐานใหม่คา
ํ นวณจากสมมติฐานตราสารหนีทงหมดเส
ั
ยภาษี

2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ

ผลการดําเนินงาน
TBF (1)

TBF (2)

Benchmark

20.00%
15.00%

13.61% 13.61%

10.70%
10.70%

10.00%

10.19%

7.38%

6.26%

5.00%

1.92% 1.92%

0.00%
-0.78%

-5.00%

-4.01%

-4.85% -4.85%

-3.34%

-10.00%
-15.00%
-20.00%

-18.40%

-25.00%
2564

2563

2562

2561

2560

หมายเหตุ
(1) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีไม่รวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)
(2) ผลการดําเนินงานของกองทุนทีรวมผลตอบแทนของตราสารทีมีการคัดแยกไว ้ (Set Aside)

3.

กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -32.8672%

4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 11.53% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90010
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6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม (1)

กองทุน

10.70%

3.23%

5

3.95%

5

10.70%

25

2.69%

50

3.20%

25

5.00%

50

7.98%

ผลตอบแทนของกองทุนรวม (2)

10.70%

3.23%

5

3.95%

5

10.70%

25

-2.71%

95

-0.09%

95

3.31%

95

7.27%

ผลตอบแทนต ัวชีว ัด

7.38%

1.55%

50

2.60%

25

7.38%

50

4.21%

25

3.81%

25

5.81%

25

N/A

ความผ ันผวนของกองทุน (1)

7.74%

3.42%

5

5.07%

50

7.91%

95

13.83%

95

11.53%

75

10.68%

75

14.11%

ความผ ันผวนของกองทุน (2)

7.74%

3.42%

5

5.07%

50

7.91%

95

15.91%

95

13.05%

95

11.54%

95

14.40%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด

5.89%

2.45%

5

3.78%

25

6.02%

50

10.74%

75

9.00%

50

8.04%

50

N/A

-

Percentile ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น*

(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/90010
หมายเหตุ* กองทุนรวมจัดตังก่อนปี พ.ศ. 2545 ไม่มข
ี ้อมูลตัวชีวัดทีเป็ น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Moderate Allocation 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. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ 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 นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
(1) การจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะจ่ ายจากกํ าไรสะสมหรือ กํา ไรสุทธิเมือกองทุน รวมมีกําไรสะสมหรือมีกํ าไร
สุทธิในงวดบั ญ ชีท ีจะจ่ ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั น ผลดั งกล่าวจะต ้องไม่ทํ าให ้กองทุ นรวมมีผลขาดทุ นสะสม
ี มี
เพิมขึนในงวดบัญชท
ี การจ่ายเงินปั นผลนั น
ี องกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน ้อยปี ละ 2 ครัง
(2) ในแต่ละรอบปี บัญชข
(3) ในแต่ล ะงวดบั ญ ชีห รือ งวดอืนใดทีจะจ่ ายเงิน ปั นผล บริษั ทจั ด การจะพิจ ารณาจ่ ายเงินปั น ผลให ้แก่ผู ้ถือหน่ วย
ิ
ลงทุนจากกํ าไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจริงประจํ างวดบัญช ี หรือส นงวดอื
นใดทีจะจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่ตํากว่าร ้อยละ 75
ิ
ของกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจริงในงวดบัญช ี หรือสนงวดอื
นใดทีบริษัทจัดการนํ าผลการดําเนินงานมาพิจารณาเพือประกาศ
ิ
จ่ายเงินปั นผล หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมทีเกิดขึนจริง ณ สน
งวดในอัตราทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
จา่ ยเงินปั นผล หรือจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณี
ดังต่อไปนี
ิ
(4.1) บริษัทจั ดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีทกํ
ี าไรสะสมทีเกิดขึนจริง ณ สนงวดที
จะจ่ายเงินปั นผลและกําไรสุทธิ
ทีเกิดขึนจริงประจํางวดบัญชีหรือวันสินงวดอืนใดทีจะจ่ายเงินปั นผลตํ ากว่า หรือเท่ากับ 0.25 บาท ต่อหน่วยลงทุน
(4.2) บริษัทจั ดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราใหม่ทเหมาะสมหรื
ี
อพิจารณาไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีท ี มูลค่า
ิ
ี จะจ่
หน่ วยลงทุน ณ วันสนงวดบั
ญช ท
ี
ายเงินปั นผลนัน ตํากว่ามูลค่าทีตราไว ้หรือในกรณีเมือนํ าเงินปั นผลต่อหน่ วยทีจะ
จ่ายตามอัตราข ้างต ้นมาหักจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วั นทํ าการก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล ้วทําให ้มู ลค่าหน่ วยลงทุนที
คํานวณได ้ตามวิธก
ี ารดังกล่าวมีมูลค่าตํากว่ามูลค่าทีตราไว ้
ี ังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในงวดบัญช ี
ทังนี ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการไม่จ่ายเงินปั นผลในงวดบัญชด
ต่อไป
“กําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจริงประจํางวด” หมายถึง รายได ้จากการลงทุนสุทธิ บวกด ้วย กําไรขาดทุนสุทธิท เกิ
ี ดขึนจากเงิน
ลงทุน ในงวดบัญช ี หรืองวดอืนใดทีจะจ่ายเงินปั นผลนั น
“กําไรสะสมทีเกิดขึนจริง ณ สินงวด” หมายถึง กําไรหรือ ขาดทุน สุทธิท เกิ
ี ด ขึนประจํางวด บวกด ้วย รายได ้จากเงิน
ลงทุนสุทธิสะสมต ้นงวด บวกด ้วย กําไรหรือขาดทุนสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากเงินลงทุนสะสมต ้นงวด

ว ันปิ ดสมุด

ว ันทีจ่าย

ปันผลต่อหน่วย

19/03/2564

31/03/2564

0.4207

30/09/2562

11/10/2562

0.1635

07/03/2561

23/03/2561

1.2673

05/09/2560

18/09/2560

0.1660

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

18 กรกฎาคม 2540

อายุโครงการ

ไม่กําหนด
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ื
การซอและขายคื
นหน่วย
ลงทุน

ื ทุกวันทําการตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ว ันทําการซอ:
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก : ไม่กําหนด
ื
มูลค่าขันตําของการสังซอครั
งถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน: ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ื นหน่ วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บตังแต่วันรับซอคื
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ื ้จัดการกองทุน
รายชอผู

ื
ชอ-นามสกุ
ล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นายจารุวต
ั ร ปรีดเปรมกุ
ิ
ล*

22 ธันวาคม 2540

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ

1 กรกฎาคม 2556

นางสาวลินดา อุบลเรียบร ้อย

15 พฤษภาคม 2549

นายวีรยุทธ ห์ลล
ี ะเมียร*

18 กรกฎาคม 2551

ิ ธิศก
ั ดิ ณัฐวุฒ*ิ
นายสท

1 กรกฎาคม 2556

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ

1 กรกฎาคม 2556

นายธนกร ธรรมลงกรต

4 กรกฎาคม 2559

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกล
ุ *

19 มิถน
ุ ายน 2560

นายวีรชัย จันเป็ ง*

1 มิถุนายน 2564

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒก
ิ ล
ุ

1 มิถุนายน 2564

ื มน พรสกุลศักดิ
นางสาวชนสุ

11 สงิ หาคม 2564

นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

9 สงิ หาคม 2564

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จั ดการลงทุนในสญ
วงหน ้าเพิมเติม
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือ
ื น
รับซอคื

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
ิ แบงก์
2. ธนาคาร ซต
ี
เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
ิ : โทรศัพท์ 1115
6. ธนาคารออมสน
7. ธนาคารยูโอบี จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
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8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1428
ื
9. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
ั จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2095-8999
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชน
ื
11. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
์ อร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291,0-2829-6293,
12.บริษัทหลักทรัพย์ คิงสฟ
0-2829-6294
13. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
14. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
15. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
ี น (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
16. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮย
17.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
ี พลัส จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
18. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซย
19. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
ี โิ ก ้ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
20. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซม
21.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
22. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
23. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
ี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซย
25. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
26.บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
27.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
28.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
29. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
30. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซา่ จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
31.บริษัทหลักทรัพย์ ซจี เี อส-ซไี อเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
32. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
33. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
34. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ ไลฟ์ ประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
ี ล ประกันชวี ต
35. บริษัท พรูเด็นเชย
ิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1621
้ ์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
36. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส
37. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
38.บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
ี เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
39. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชย
ื
40. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
41. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
ิ รไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
42.บริษัทหลักทรัพย์ กสก
43. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
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44. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
ื
45. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
ื
46. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
47. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชวี ต
ิ จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
48. บริษัท เมืองไทยประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
49. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000
ื นอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซอคื
อัตราสว่ นหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 154.36%

ื
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ี
ชชวน
ร ้องเรียน

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

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิด
ความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th



การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึง
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
มีความเสยงจากการลงทุ
นซงผู



ได ้รับอนุมต
ั จิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต



ื ช ชวนในการเสนอขายหน่
ี
การพิจ ารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน
ก.ล.ต. ได ้รั บ รองถึง ความถู ก ต ้องของข อ้ มู ล ในหนั ง ส ือ ช ีชวนของกองทุ น รวม หรื อ ได ป
้ ระกั น ราคาหรือ
ื ชชวน
ี
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนังสอ
ส่ ว นสรุ ป ข ้อมู ล สํ า คั ญ ณ วั น ที 30 ธัน วาคม 2564 แล ้ว ด ้วยความระมั ด ระวั งในฐานะผู ้รับ ผิด ชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบถึง
อ ัตราสว
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
ปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํานวณ
ิ กับผลรวมของมูลค่ าการขายทรั พย์ส น
ิ ทีกองทุ นรวม
จากมูลค่าทีตํ ากว่ าระหว่างผลรวมของมู ลค่าการซือทรั พย์ส น
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
เดียวกัน
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คําอธิบายเพิมเติม
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สําค ัญเพิมเต ิม
1. ความเสียงจากความผ ันผวนของราคาหล ักทร ัพย์ (Market Risk)
(1) กรณี กองทุ น รวมตราสารหนี เกิด จากการเปลียนแปลงของอั ต ราดอกเบียซ ึงขึนกั บ ปั จจั ย
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั งในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคา
ภายนอก เชน
ตราสารหนี จะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตรา
ดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ม้ ปรับตั วสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนี ทีออกใหม่ก็ จะสูงขึนด ้วย
ื
ดังนั นราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซ อขายในระดั
บราคาทีตํ าลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุ
ิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผช ญ
ิ กั บการเปลียนแปลงของราคา
เฉลียของทรัพ ย์ส น
มากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
(2) กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ท กองทุ
ี
นรวมลงทุนจะ
่
เปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปั จจั ยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมือง
ึ จารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
ทั งในและต่างประเทศ เป็ นต ้น ซ งพิ
กองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ความเสียงจากการผิด น ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk)หมายถึง การพิจารณา
ื
ึ นข ้อมูลบอกระดั บความสามารถ
จากอันดับความน่าเช อถือของตราสารทีลงทุน(credit rating)ซ งเป็
ในการชํา ระหนี โดยพิจารณาจากผลการดํ า เนิน งานทีผ่า นมาและฐานะการเงิน ของผู ้ออกตราสาร
credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระด ับการ
ลงทุน

ระดับทีน่า
ลงทุน

ระดับทีตํากว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียง
ตําทีสุดทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามี
ี
ความเสยงตํ
ามากทีจะไม่สามารถ
ชาํ ระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตํ าทีจะไม่สามารถชําระ
หนีได ้ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
Baa

ตํากว่า
BBB

ี
ความเสยงปานกลางที
จะไม่
สามารถชาํ ระหนีได ้ตามกําหนด
ี
ความเสยงสู
งทีจะไม่สามารถชาํ ระ
หนีได ้ตามกําหนด

ี
3. ความเสยงจากการดํ
า เนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถใน
การดําเนินธุร กิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข ้มแข็ งขององค์กรธุรกิจ ซึงจะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงใน
ขณะนันๆ
ี
ี
4. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสยงจากการที
ตราสารที
ื
กองทุนถืออยูน
่ ั นมีสภาพคล่องตํา โดยการซอขายเปลี
ยนมือของตราสารมีจํานวนครังและปริมาณน ้อย อัน
เนื องมาจากอุป สงค์แ ละอุป ทานต่ อ ตราสารในขณะนั นๆ อาจทํ า ให ้กองทุ น ไม่ส ามารถขายตราสารใน
ชว่ งเวลาและราคาทีต ้องการได ้
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ี
ิ ธิแก่ผูอ
5. ความเสยงของการลงทุ
นในตราสารหนีทีให ส
้ ท
้ อกตราสารในการชํา ระหนีตามตราสาร
ิ ธิทจะไถ่
ก่อนครบกําหนดอายุตราสาร (Callable Bond) : ความเสียงจากการทีผู ้ออกหุ ้นกู ้มีสท
ี
ถอน
หุ ้นกู ้ก่อนวัน ครบกําหนด อั นจะส่งผลให ้กํ าหนดเวลาการชําระคืน ของหุ ้นกู ้นั นสันลง และก่อให ้เกิดความ
ี
เสยงแก่
ผู ้ถือหุ ้นกู ้ทีจะนํ าเงินทีได ้รับนั นไปลงทุนต่อ หากอัต ราดอกเบียในตลาดมีแนวโน ้มลดลงจะทําให ้
ผู ้ลงทุนได ้รับอัตราผลตอบแทนทีตําลง (Reinvestment Risk)
6. ความเสียงจากการลงทุนกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุ นกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ี
สง่ ผลกระทบต่อการดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี
ผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื ออยู่
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่ าเชอถื
ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุ นลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ งหากเกิ
ดเหตุ การณ์ ท ี
ส่งผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมนั น กองทุ น ดั งกล่ าวอาจมีผลการดํ าเนิน งานทีผัน ผวนมากกว่ากองทุน ที
กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตั วลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสาร
ทีผู ้ออกเสนอขายอยู่ ใ นประเทศไทย ซ ึงหากเกิด เหตุ ก ารณ์ ท ี ส่ง ผลกระทบต่ อ ประเทศดั ง กล่ า ว เช ่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผ ลการดํ า เนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุน ที
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

์ ันด์
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซฟ
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