
 
 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟิกซ ์แมชชวัรติ ี2Y1 

United Fixed Maturity 2Y1 : UFM2Y1 

กองทนุรวมตราสารหน ี

กองทนุทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ    

ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัท ี29 มกราคม 2564 

ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหนว่ยลงทนุนใีนชว่งเวลา 2 ปีได ้
ดงันนั หากมปีจัจยัลบทสีง่ผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว 

ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจาํนวนมาก 
 



 

 

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลยีรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
กองทนุ โดยกองทนุมนีโยบายลงทนุในหรอืมไีวซ้งึตราสารหนภีาครัฐ ตราสารหนีทอีอกโดยธนาคาร
กฎหมายเฉพาะจัดตังขนึ ตราสารหนีภาคสถาบันการเงนิ ตราสารหนีภาคเอกชน และ
อันดับความน่าเชอืถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทสีามารถลงทุนได ้
grade) และอาจลงทนุในหน่วย CIS
ทเีกยีวขอ้งกบัตราสารแหง่หนี โดยจะลงทนุในตราสารดังกลา่วขา้งตน้รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
ผลตอบแทนสงู (high yield bonds
ลงทนุได ้(non – investment grade) 
(unrated bond)  ในสัดส่วนไมเ่กนิรอ้ยละ 
พนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ 

สําหรับการลงทุนส่วนทีเหลือไม่เกนิรอ้ยละ 
พจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้งึตราสารกงึหนีกงึทนุ ตราสาร 
อนื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และวธิีการทคีณะกรรมการ ก
ประกาศกําหนดใหล้งทนุได ้

บรษัิทจัดการอาจจะมอบหมายให ้
ในสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ 
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์ส ินในส่วนของการลงทุนใน
ตา่งประเทศของกองทนุบางสว่นหรอืทงัหมดเองในบางขณะ โดยขนึอยูก่ับดุลพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทงันี เพอืประโยชน์ในการบรหิาร
วัตถุประสงคข์องกองทุน โดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสดุทจีะเกดิขนึกับกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
หลัก โดยบรษัิทจดัการมสีทิธ ิหนา้ท ีและความรับผดิชอบ รวมถงึเงอืนไขการเปลยีนผูร้ับมอบหมายงาน
ดา้นการจัดการลงทนุในต่างประเทศเป็นไปตามทรีะบุไวใ้นโค
ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุในต่างประเทศ ซงึ 
Limited เป็นบรษัิททจัีดตังในประเทศสิงคโปร์ และไดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิจัดการลงทุน
ภายใตก้ารกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singap
International Organizations of Securities Commission (IOSCO
จัดการลงทนุในต่างประเทศอาจนําทรัพยส์นิของกองทนุตามสัดส่วนทรีะบขุา้งตน้ทงัหมดหรอืบางสว่น
ไปลงทนุในทรัพยส์นิและ/หรอืหลักทรัพยท์บีรหิ
และ/หรอืบรษัิททเีกยีวขอ้ง ตามดลุยพนิจิของผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุในต่างประเทศ

ทังนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ 
แลกเปลยีนเงนิโดยมวีัตถุประสงคเ์พอืป้องกันความเสยีงทังจํานวน 
ป้องกนัความเสยีงอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ แต่ทงันีกองทุ
ของสญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มกีลยทุธก์ารลงทนุครังเดยีว (buy

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร

จะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลยีรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
มนีโยบายลงทนุในหรอืมไีวซ้งึตราสารหนีภาครัฐ ตราสารหนีทอีอกโดยธนาคาร

ตราสารหนีภาคสถาบันการเงนิ ตราสารหนีภาคเอกชน และ
อันดับความน่าเชอืถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอันดับทสีามารถลงทุนได ้

CIS ของกองทนุรวมทมีกีารลงทนุทังหมดในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิ
ทเีกยีวขอ้งกบัตราสารแหง่หน ีโดยจะลงทนุในตราสารดังกลา่วขา้งตน้รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนีทใีห ้
high yield bonds) และ/หรอืตราสารหนีทมีอีันดับความน่าเชอืถอืตํากว่าทสีามารถ

investment grade) และ/หรอืตราสารหนีทไีม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถือ 
ในสัดส่วนไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ

สําหรับการลงทุนส่วนทเีหลือไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน กองทุนอาจ
พจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้งึตราสารกงึหนีกงึทนุ ตราสาร Basel III รวมถงึหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิ

หลักเกณฑ ์เงอืนไข และวธิีการทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

บรษัิทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited 
ในสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) โดยไมร่วมส่วนของกา
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สนิในส่วนของการลงทุนใน
ตา่งประเทศของกองทนุบางสว่นหรอืทงัหมดเองในบางขณะ โดยขนึอยูก่ับดุลพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทงันี เพอืประโยชน์ในการบรหิาร
วัตถุประสงคข์องกองทุน โดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสดุทจีะเกดิขนึกับกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
หลัก โดยบรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ท ีและความรับผดิชอบ รวมถงึเงอืนไขการเปลยีนผูร้ับมอบหมายงาน
ดา้นการจัดการลงทนุในต่างประเทศเป็นไปตามทรีะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง
ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุในต่างประเทศ ซงึ UOB Asset Management (Singapore) 

เป็นบรษัิททจัีดตังในประเทศสิงคโปร์ และไดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิจัดการลงทุน
Monetary Authority of Singapore (MAS) ซงึเป็นสมาชกิสามัญของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทงันี ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการ
จัดการลงทนุในต่างประเทศอาจนําทรัพยส์นิของกองทนุตามสัดส่วนทรีะบขุา้งตน้ทังหมดหรอืบางสว่น

หรอืหลักทรัพยท์บีรหิารจัดการโดยผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ
หรอืบรษัิททเีกยีวขอ้ง ตามดลุยพนิจิของผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุในต่างประเทศ

ทังนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
แลกเปลยีนเงนิโดยมวีัตถุประสงคเ์พอืป้องกันความเสยีงทังจํานวน (Fully Hedge) 
ป้องกนัความเสยีงอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ แต่ทงันีกองทนุจะไมล่งทนุในหรอืมไีวซ้งึตราสารทมีลีักษณะ

(Structured Note) 

buy-and-hold) 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 

 

ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
มนีโยบายลงทนุในหรอืมไีวซ้งึตราสารหนภีาครัฐ ตราสารหนีทอีอกโดยธนาคารทมีี

ตราสารหนีภาคสถาบันการเงนิ ตราสารหนีภาคเอกชน และ/หรอืเงนิฝาก ทมีี
อันดับความน่าเชอืถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอันดับทสีามารถลงทุนได ้(investment 

ของกองทนุรวมทมีกีารลงทนุทงัหมดในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิ
ทเีกยีวขอ้งกบัตราสารแหง่หนี โดยจะลงทนุในตราสารดังกลา่วขา้งตน้รวมกนัทกุขณะไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

ลงทนุในตราสารหนีทใีห ้
หรอืตราสารหนีทมีอีันดับความน่าเชอืถอืตํากว่าทสีามารถ

หรอืตราสารหนีทไีม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถือ 
ของกองทนุ โดยขนึอยูก่ับดุลย

ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน กองทุนอาจ
รวมถงึหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิ

หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผูรั้บดําเนนิการ
โดยไมร่วมส่วนของการลงทนุในประเทศ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สนิในส่วนของการลงทุนใน
ตา่งประเทศของกองทนุบางสว่นหรอืทงัหมดเองในบางขณะ โดยขนึอยูก่ับดุลพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทงันี เพอืประโยชน์ในการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องกองทุน โดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสดุทจีะเกดิขนึกับกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
หลัก โดยบรษัิทจดัการมสีทิธ ิหนา้ท ีและความรับผดิชอบ รวมถงึเงอืนไขการเปลยีนผูร้ับมอบหมายงาน

รงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง
UOB Asset Management (Singapore) 

เป็นบรษัิททจัีดตังในประเทศสิงคโปร์ และไดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิจัดการลงทุน
ซงึเป็นสมาชกิสามัญของ 

ทังนี ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการ
จัดการลงทุนในต่างประเทศอาจนําทรัพยส์นิของกองทนุตามสัดส่วนทรีะบขุา้งตน้ทงัหมดหรอืบางสว่น

ารจัดการโดยผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ 
หรอืบรษัิททเีกยีวขอ้ง ตามดลุยพนิจิของผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุในต่างประเทศ 

Derivatives) ทมีีตัวแปรเป็นอัตรา
Fully Hedge) ซงึการใชเ้ครอืงมอื

ป้องกนัความเสยีงอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของ
นจะไมล่งทนุในหรอืมไีวซ้งึตราสารทมีลีักษณะ



 

 

 

- ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้

 
กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร

- ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ

- ผูล้งทนุทตีอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทนุเพอืรับเงนิในชว่งเวลา 

 

 
 

 

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอื
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ
 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1.กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟิกซ ์แมชชวัรติ ี
ตํากวา่อนัดับทลีงทนุได ้(non - investment grade) 
bond) ในอตัราสว่นทมีากกว่าอัตราสว่นของกองทนุรวมเพอืผูล้งทนุทวัไปผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงจาก
การผดินัดชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร ซงึสง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทงัจํานวนได ้

2.เนอืงจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ 
ใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทกีําหนด

3.ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนื หรอืสบัเปลยีน
กองทุนได ้ดังนัน หากมปัีจจัยลบทสี่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้งทุนอาจสูญเสยีการลงทุน
จํานวนมาก 

4.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ 
แลกเปลยีนทงัจํานวน (Fully Hedge

5.กองทนุรวมนีลงทนุกระจุกตัวใน
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุนี

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ

คาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากว่าหุน้ได ้

กบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ

ผูล้งทนุทตีอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทนุเพอืรับเงนิในชว่งเวลา 2 ปี 

หนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ 
หากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟิกซ ์แมชชวัรติ ี2Y1 สามารถลงทนุในตราสารแหง่หนทีมีอีันดับความน่าเชอืถอื
investment grade) หรอืทไีมม่กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื 

ในอตัราสว่นทมีากกว่าอัตราสว่นของกองทนุรวมเพอืผูล้งทนุทวัไปผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงจาก
ระหนีของผูอ้อกตราสาร ซงึสง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทงัจํานวนได ้

เนอืงจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ 
ใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทกํีาหนด 

หรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทนุนีไดใ้นชว่งระยะเวลา 2 ปีแรกนับจากวันจดทะเบยีน
หากมปัีจจัยลบทสี่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้งทุนอาจสูญเสยีการลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือป้องกันความเสียง
Fully Hedge) 

กระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุนี

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

 

คาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

ผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

สามารถลงทนุในตราสารแหง่หนทีมีอีันดับความน่าเชอืถือ
หรอืทไีมม่กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (unrated 

ในอตัราสว่นทมีากกว่าอัตราสว่นของกองทนุรวมเพอืผูล้งทนุทวัไปผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงจาก
ระหนขีองผูอ้อกตราสาร ซงึสง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทงัจํานวนได ้

เนอืงจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจส่งผล

แรกนับจากวันจดทะเบยีน
หากมปัีจจัยลบทสี่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้งทุนอาจสูญเสยีการลงทุน

เพือป้องกันความเสียงจากอัตรา

ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีง

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี



 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญั 
 

ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2563) 

                                ตํา               อนัดับความหนา้เชอืถอืสว่นใหญ่ของกองทนุ                 สงู 
 
 
 
                                         
 
                                     ตํา               อนัดับความหนา้เชอืถอืสว่นใหญข่องกองทนุ                  สงู 

 
 
 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทกีองทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีอีนัดับความน่าเชอืถอืนันมากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 

 
ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2563) 

                                        ตํา                                                                                                     สงู 
 
 
 

                               
                               ตํา                                                                                                     สงู 

 
 

 
 

Gov.bond/AAA AA,A BBB ตํากวา่ BBB Unrated 

AAA AA,A BBB ตํากวา่ BBB Unrated 

ตํากวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

< 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 
ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

อายเุฉลยีของ
ทรัพยส์นิทลีงทนุ 

Credit rating ตาม      
National credit rating 

Credit rating ตาม      
International credit rating 
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ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                  สงู  
  
  

 

  ตํา                  สงู  
 

 

หมายเหตุ : กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรม Communication 
 
ตํา                  สงู 

  
  
 
 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 
ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน(ขอ้มลู ณ วันท ี28 กุมภาพันธ ์2563) 

                            ตํา                                                                                                      สงู 
 

 

ทังนี ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดุลยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน      
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสูงสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

1. หุน้กู ้: บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) TBEV213B 
22/03/2021 3.000 

AA 7.85 

2. หุน้กู ้: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVA13SX 10/03/2021 
6.500 BB+ 7.39 

3. หุน้กู ้: GENERAL MOTORS FINL CO GM213SX 01/03/2021 
4.200 

BBB 7.39 

4. หุน้กู ้: GENERAL ELECTRIC CO GE212SX 11/02/2021 5.300 BBB 7.35 

5. หุน้กู ้: HYUNDAI CAPITAL SERVICES HYUC13SX 16/03/2021 
2.875 

BBB+ 7.31 

         หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัท ี28 กมุภาพันธ ์2563 

ทงันี สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00599/UFM2Y1 

 

 

 

 

พนัธบตัรรัฐบาลและทมีี
รัฐบาลคําประกนั 

0.90%

หุน้กูบ้รษัิทเอกชน 
99.61%

สนิทรัพยอ์นื (รายการ
คา้งรับ/คา้งจา่ย)        

-0.51%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 

ขอ้มูล ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2563 
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นําหนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชอืถอื 

ตราสารหนใีนประเทศ 

 
 

ตราสารหนตีา่งประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale) 

 
 

ตราสารหนตีา่งประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale) 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2563 

ทังน ีสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00599/UFM2Y1 

7.85%

0.90%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%

Unrated

ตํากวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unrated

ตํากวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / 
AAA

22.39%

44.95%

9.97%

7.25%

7.19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Unrated

ตาํกวา่ BBB

BBB

A

AA

AAA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์

- คา่ธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั 

- คา่ใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูจั้ดการรว่มในตา่งประเทศ เรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 

- บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการล่วงหนา้เต็มจํานวนในวันแรกทกีองทุนจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของ
โครงการจัดการเป็นกองทนุรวมหรอืจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นครังๆ ตามทบีรษัิทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสม 
โดยจัดเกบ็คา่ธรรมเนียมการจัดการสําหรับระยะเวลาตังแตว่ันจดทะเบยีนกองทนุจนถงึสิ
รอ้ยละ 1.07 ตอ่ปี ของจํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุรวม ณ วนัทจีดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม

- เนืองจากกองทนุจดทะเบยีนวนัท ี21 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ย
รายการ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุ
ออก 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ 

 
* อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ ของมลูคา่หน่วยลงทุน

ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ขา้งตน้เป็นอตัราทรีวมภาษีมลูค่าเพมิ 
ใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้ับ 
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดังกล่าวกอ่นการลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีม

0.1343
0

1

2

3

การจัดการ

สงูสดุไมเ่กนิ 
1.0700 

กมุภาพันธ ์2563 

คา่ธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั 

คา่ใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูจ้ัดการรว่มในตา่งประเทศ เรยีกเกบ็จรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0458 

เนียมการจัดการล่วงหนา้เต็มจํานวนในวันแรกทกีองทุนจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของ
โครงการจัดการเป็นกองทนุรวมหรอืจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นครังๆ ตามทบีรษัิทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสม 
โดยจัดเกบ็คา่ธรรมเนียมการจัดการสําหรับระยะเวลาตังแตว่ันจดทะเบยีนกองทนุจนถงึสนิสดุอายโุครงการในอัตราไม่เกนิ

ตอ่ปี ของจํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุรวม ณ วนัทจีดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม

21 มนีาคม 2562 จงึทําใหยั้งไมม่ผีลตอบแทน 3 ปียอ้นหลัง 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซอืขาย
สงูสดุไมเ่กนิ 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรอืเศษของ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน ไมม่ ี

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ขา้งตน้เป็นอตัราทรีวมภาษีมลูค่าเพมิ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ 

กมุภาพันธ ์2563 

คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้ับ  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีม 

0.0303 0.0506 0.0459

ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ

 สงูสดุไมเ่กนิ 

0.7490

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.0321 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.0535 

 

คา่ธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

0.0458 เป็นตน้ 

เนียมการจัดการล่วงหนา้เต็มจํานวนในวันแรกทกีองทุนจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของ
โครงการจัดการเป็นกองทนุรวมหรอืจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นครังๆ ตามทบีรษัิทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสม 

นสดุอายโุครงการในอัตราไม่เกนิ
ตอ่ปี ของจํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุรวม ณ วนัทจีดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

 

ของมลูคา่ซอืขาย)* 
เก็บจรงิ 

ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

หน่วย หรอืเศษของ 500 หน่วย 

หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษีอนื

ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

0.2611

รวมคา่ใชจ้า่ย

สงูสดุไมเ่กนิ 
1.9046 



 
 
 
 
 
 

 
1. ดชันชีวีดั คอื กองทนุนีไมม่ดีัชนีชวีัด เพราะไมม่ดีัชนีใดทเีหมาะสมกับกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ ซงึ

การไมเ่ปิดเผยดัชนีชวีัดดังกลา่วไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุ เนืองจาก
กองทุนรวมตราสารหนีแบบกําหนดระยะเวลาลงทุนและมกีารบรหิารจัดการแบบ 
ลงทนุเพยีงครงัเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทลีงทนุไวจ้นครบกําหนดอายขุองทรัพยส์นิหรอืครบอายขุองรอบการ
ลงทนุของกองทนุรวมหรอืครบอายขุองกองทนุรวม
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ
 

 

3. กองทนุนเีคยมผีลขาดทนุสูงสดุในช่วงเวลา 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจบุนัไดท้ ี

6.   ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ

     

 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกว่าหรอืเทา่กบั 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขึ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน

- คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบนัได ้
 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์

 
 

2.93%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

2562

ผลตอบแทนกองทนุรวม 0.41% 0.75% N/A 2.15%

ผลตอบแทนตัวชวัีด N/A N/A N/A

ความผันผวนของกองทนุ 0.49% 0.59% N/A 0.78%

ความผันผวนของตวัชวัีด N/A N/A N/A

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ผลการดําเนนิงานในอดตี

กองทนุนีไมม่ดีัชนีชวีัด เพราะไมม่ดีัชนีใดทเีหมาะสมกับกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ ซงึ
การไมเ่ปิดเผยดัชนีชวีัดดังกล่าวไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุ เนืองจาก
กองทุนรวมตราสารหนีแบบกําหนดระยะเวลาลงทุนและมกีารบรหิารจัดการแบบ buy
ลงทนุเพยีงครงัเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทลีงทนุไวจ้นครบกําหนดอายขุองทรัพยส์นิหรอืครบอายขุองรอบการ
ลงทนุของกองทนุรวมหรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

กองทนุนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทุน) คอื -0.35

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 1.29% ตอ่ปี 

ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Miscellaneous

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปจัจบุนัไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00599/UFM2Y1

ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

       

ผลตอบแทนทมีอีายมุากกว่าหรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผล
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

คณุสามารถดูขอ้มลูทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00599/UFM2Y1

กมุภาพันธ ์2563 

2561 2560 2559

2.15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0.78% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile

ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ผลการดําเนนิงานในอดตี 

 

กองทนุนไีมม่ดีัชนีชวีัด เพราะไมม่ดีัชนีใดทเีหมาะสมกับกลยทุธก์ารลงทนุของกองทนุ ซงึ
การไมเ่ปิดเผยดัชนีชวีัดดังกลา่วไมไ่ดส้ง่ผลกระทบต่อการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุ เนืองจากเป็น

buy-and-hold ทมีุ่งเนน้
ลงทนุเพยีงครังเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทลีงทนุไวจ้นครบกําหนดอายขุองทรัพยส์นิหรอืครบอายขุองรอบการ

 

0.3531% 

Miscellaneous 

fund/00599/UFM2Y1 

    

 

นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผล 

fund/00599/UFM2Y1 

2559

N/A N/A 3.36%

N/A N/A N/A

N/A N/A 1.29%

N/A N/A N/A

Percentile
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทนุ
10 ปี

ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 



 
 
 

นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

วันทจีดทะเบยีน 21 มนีาคม 2562

อายโุครงการ ประมาณ 2 ปี แต่ไมตํ่ากวา่ 
จากวนัจดทะเบยีนทรัยพส์นิเป็นกองทนุรวม

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซอื

 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก 

มลูคา่ขันตําของการสงัซอืครังถัดไป

 

วนัทาํการขาย

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      

ยอดคงเหลอืขันตํา 

 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน  
ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอืคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิโดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในต่างประเทศ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะในทํานองเดยีว
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกยีวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้
ในเว็ปไซดข์องบรษัิทจัดการ

 

* สามารถดวูันทําการซอืขายหน่วยลงทนุ
www.uobam.co.th

 

 

ขอ้มลูอนืๆ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

2562 

ปี แตไ่มตํ่ากวา่ 1 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 2 ปี 1 เดอืน นับตงัแตว่นัถดั
จากวนัจดทะเบยีนทรัยพส์นิเป็นกองทนุรวม 

วนัทาํการซอื : วันท ี15 – 19 มนีาคม 2562 (ซอืขายครังเดยีว) 

ตงัแต่เวลา 8.30 น. จนถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก         : 2,000 บาท 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื : บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ
ทําการก่อนวันสินสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการรับซอืคืนโดยอัตโนมัติใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม
ราคารับซอืคนื ณ วันทรีับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัติ

ทงัน ีในวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิทางบรษัิทจัดการ
จะโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามทีผูถ้ ือ
หน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวก้บับรษัิทจัดการ 

 

มลูคา่ขนัตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขันตํา  :   ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอืคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิโดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในต่างประเทศ  ของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะในทํานองเดยีว กับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึ
บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกยีวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้

เว็ปไซดข์องบรษัิทจัดการ 

สามารถดวูันทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวัน
www.uobam.co.th  

 

 

เดอืน นับตงัแต่วันถดั

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ2 วัน
ทําการก่อนวันสินสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการรับซือคืนโดยอัตโนมัติใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม

วันทรีับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

ในวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิทางบรษัิทจัดการ
โอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามทีผูถ้ ือ

วันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซอืคืนหน่วย

ของผูป้ระกอบธุรกจิการ
กับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึ

บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกยีวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้

ตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ี



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟิกซ ์แมชชวัรติ ี2Y1 10 
 

รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกุล วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจนัทร ์องึถาวร* 21 มนีาคม 2562 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกยีรตชิยั* 21 มนีาคม 2562 

นายฐติริัฐ รัตนสงิห*์ 4 มถิุนายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถุินายน 2562 

* ปฏบิตัหินา้ทเีป็นผูจ้ัดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้
เพมิเตมิ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผี่านมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตังแตจ่ัดตังกองทนุ) เทา่กบั 12.02% 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2563 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนื 

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

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทบีรษัิทจดัการแตง่ตังขนึ 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชชีวน รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทอียู ่: ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-27862377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจ
กอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ 

กรณบีรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซต์
ของบรษัิทจดัการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทงัไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมัตจิัดตังและอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  ทงันี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มลูในหนังสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันท ี29 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกล่าวถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไม่
ทําใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 
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CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืใหผู้ล้งทนุ
ทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจ้ัดการกองทนุไดด้ี
ยงิขนึ โดยคํานวณจากมลูคา่ทตํีากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซอืทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขาย
ทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสุทธเิฉลยีของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 
 
1. ความเสยีงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) : เกดิจากการเปลยีนแปลง

ของอัตราดอกเบยีซงึขนึกับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังใน
และตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะเปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลยีนแปลง
ของอัตราดอกเบยี เชน่ หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสูงขนึ อัตราดอกเบยีของ
ตราสารหนีทอีอกใหม่ก็จะสูงขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทอีอกมาก่อนหนา้จะมกีารซอืขายใน
ระดับราคาทตํีาลง โดยกองทนุรวมทมีอีายเุฉลยีของทรัพยส์นิทลีงทนุ (portfolio duration) สงูจะมี
โอกาสเผชญิกบัการเปลยีนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

2. ความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารทมีอีตัราผลตอบแทนสูง (High Yield 
Instruments) กองทนุอาจลงทนุในพันธบัตรหรอืตราสารหนีอนื  ๆซงึรวมถงึแต่ไมจํ่ากัดเพยีง ตราสารหนี
และหรือเงนิฝากในสถาบันการเงนิทมีีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าอันดับทีสามาถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) และทไีมไ่ดม้กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated) ทมีผีลอัตราตอบแทนสงู ตราสาร
เหล่านีมักมไิดม้กีารซอืขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซอืขายในศูนยซ์อืขายนอกจากตลาด
หลักทรัพยซ์งึมคีวามโปรง่ใสนอ้ยกวา่ และมสีว่นต่างระหว่างราคาเสนอซอืกับราคาเสนอขายทกีวา้งกว่า 
นอกจากนี กองทนุอาจลงทนุในตราสารทผีูอ้อกตราสารไมไ่ดม้หีลักทรัพยซ์อืขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย์
แห่งใดๆ ซงึทําใหก้ารป้องกันความเสยีงทเีกยีวขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวทําไดย้ากยงิขนึ นอกจากนี     
ผูอ้อกตราสารทมีอีัตราผลตอบแทนสูงมักมคีวามเสียงทเีกดิจากความไม่แน่นอน เกียวกับสภาพธุรกจิ 
การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อันอาจทําใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบยีและเงนิตน้ไดต้ามกํานหนด ซงึ
สงูกว่าผูอ้อกตราสารทมีผีลตอบแทนตํากวา่ เนอืงจากโดยทวัไป ตราสารทมีผีลอตัราตอบแทนสงูมักจะมี
ความผนัผวนสงูกวา่ และอาจเป็นตราสารดอ้ยสทิธกิวา่ตราสารหรอืภาระผูกพันอนืๆ ทมีอียูข่องผูอ้อกตรา
สารซงึอาจไดรั้บการคําประกันจากทรัพยส์นิทังหมดหรือเกือบทังหมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี       
ผูอ้อกตราสารดังกล่าวอาจไม่ไดใ้หคํ้ารับรองทางการเงนิ (financial covenants) ใดๆ หรอือยูภ่ายใต ้
ขอ้จํากัดเกยีวกับการกอ่หนีเพมิใดๆ ซงึสง่ผลใหค้วามเสยีงจากการลงทนุในตราสารดังกล่าวของกองทนุ
สูงขนึ มูลค่าตลาดของตราสารทไีดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอืตํากว่าอันดับทสีามารถลงทุนได ้
(Non-Investment Grade) หรอื ไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated) เหล่านีมแีนวโนม้ทจีะ
สะทอ้นถงึพัฒนาการของธรุกจิมากกว่าตราสารทไีดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดบัทสีามารถ
ลงทุนได ้ซงึจะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบียในตลาดโดยทัวไปเป็นหลัก และมี
แนวโนม้ทจีะมคีวามออ่นไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกวา่ตราสารทจีะไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอื
อยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้บรษัิททอีอกตราสารเหล่านีมกัจะมหีนีสงู (highly leveraged) และอาจจะ
ไม่มวีธิกีารจัดหาเงนิทุนในรูปแบบอนื ดังนัน จงึมคีวามเป็นไปไดท้กีารถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครัง
ใหญ่อาจมผีลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอย่างรา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบต่อ
มูลค่าของตราสารประเภทนี นอกจากนี มคีวามเป็นไปไดท้ภีาวะเศรษฐกจิตกตําอาจมีผลกระทบอยา่ง
รา้ยแรงตอ่ความสามารถของผูอ้อกตราสารทจีะชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยี ทําใหม้คีวามเสยีงจากการผดินัด
ของตราสารดังกลา่วมากขนึ 

3. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) : ความสามารถในการ
ดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลง
ในขณะนันๆ  
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4. ความเสยีงจากความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อกตราสารหน ี(Credit Risk) : หมายถงึ 
การพจิารณาจากอนัดับความน่าเชอืถอืของตราสารทลีงทนุ (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับ
ความสามารถในการชําระหนี โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานทผี่านมาและฐานะการเงนิของ     
ผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังต่อไปนี 
 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตํา
ทสีดุทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่ มี
ความเสยีงตํามากทจีะไมส่ามารถชาํระ
หนไีดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตําทจีะไมส่ามารถชําระหนี
ไดต้ามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถ
ชําระหนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากวา่น่า
ลงทนุ 

ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ 
Baa 

ตํากว่า 
BBB 

ความเสยีงสงู ทจีะไมส่ามารถชําระหนี
ไดต้ามกําหนด 

 

5. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลียนแปลง ของอัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทุนรวมลงทุน
ดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิ
บาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่ง
ทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน การป้องกนัความเสยีงจากอตัรา
แลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจากดังกลา่ว  
 
- ป้องกนัความเสยีงทงัหมด : ผูล้งทนุไมม่คีวามเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน 

 
 
 
 
 
 


