
Risk Level = 4

ประเภทกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดง
ในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ 
จุดขาย

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจ่ายเงนิปันผล

ความถี่ในการเปิดซือ้ขายหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายรวม

ชื่อผู้ประกัน

วันที่จดทะเบียน

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม

ทกุวนัทําการ

ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไม่เกินร้อยละ 2 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด 

(ปัจจบุนั 0.57% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ สําหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 

01/01/58 - 31/12/58)

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)

ไม่จ่าย

กองทนุเปิดตราสารหนีท่ี้มีการกระจายการลงทนุน้อยกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC*

Mid Term General Bond

อายุโครงการ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไม่ใช่

ไม่มี

26 มกราคม 2544

ไม่กําหนด

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่

ข้อมลูสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือชี้ชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมลูสรปุเก่ียวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียดจากหนังสือ
ชี้ชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้สนับสนนุการขายและบริษทัจดัการกองทนุรวม หรืออาจศึกษาข้อมลูได้จากหนังสือชี้ชวนท่ี

บริษทัจดัการกองทนุรวมยื่นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี หากผู้ลงทนุมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้แนะนําการลงทนุให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทนุ โดยควรลงทนุเมื่อ
เหน็ว่า การลงทนุในกองทนุรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได้

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 
Thai Fixed Income Fund : TFIF

ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม คาํเตือนท่ีสาํคญั

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ผู้ลงทนุบคุคลธรรมดาที่รับความเสี่ยงได้ตํ่า แต่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสมํ่าเสมอใน

ระยะปานกลางถงึระยะยาวกองทนุมีนโยบายเน้นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ทัง้ภาครัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ที่มีความมัน่คง และมีสภาพคล่องสงูเป็นหลกั 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั
1.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

2.  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

(Interest Rate Risk)

3.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

4.  ความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารหนีท้ี่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสารก่อน

ครบกําหนดอายตุราสาร (Callable Bond)

5.  ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวั (Credit Concentration Risk)

มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และสร้าง Return ส่วนเพ่ิม 1.  การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุใน

กองทนุเมื่อเห็นว่าการลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุ

ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักล่าวได้

2. กองทนุรวมมีการกําหนดอตัราส่วนการลงทนุไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่า

กองทนุรวมตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป จงึมีความเสี่ยงมากกว่าในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุใน

บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

3. ผู้ลงทนุจะต้องรับความเสี่ยงในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผกูพนัในการชําระคืน

เงินต้นและดอกเบีย้ ของกองทนุนีไ้ม่ได้รับการประกนัโดยบคุคลใด รวมทัง้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุ ดงันัน้ ความเสี่ยงที่ผู้ลงทนุ และ/หรือกองทนุได้รับขึน้อยู่กบัความสามารถในการชําระหนีข้องผู้

ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวลั หรือผู้คํา้ประกนัตราสาร)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

1.  การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารหนีท้ี่กองทนุลงทนุ 

2.  ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร

3.  การขาดสภาพคล่องของตราสาร

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม
50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% เงินฝากประจํา 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร 

กองทนุรวมตลาดเงนิที่
ลงทนุเฉพาะในประเทศ

กองทนุรวมตลาดเงนิ
ที่ลงทนุในต่างประเทศ

บางส่วน

กองทนุรวมพันธบัตร
รัฐบาล

TFIF
กองทนุรวม
ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม
ตราสารแห่งทนุ

กองทนุรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทนุรวมที่ลงทนุในทรัพย์สิน

ทางเลือก 

1 2 3 4 5 6 7 8

50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% เงินฝากประจา 1 ปีเฉลียของ 3 ธนาคาร 

(BBL, SCB, KBANK)



ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตัง้แต่จดัตัง้

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* 10 ปี* กองทุน*

กองทุนรวม 0.06% 0.99% 2.02% 3.29% 3.47% 3.22% 3.30%

1. พนัธบตัรรัฐบาลและท่ีม 8.73% Benchmark -0.21% 3.16% 5.27% 4.68% 4.43% 5.07% 4.76%

2. หุ้นกู้บริษัทเอกชน 58.4 58.47% Information Ratio ** 0.28 -1.78 -2.28 -1.24 -0.87 -1.16 -0.76

3. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตั 25.50%
ความผันผวนของ
ผลการดาํเนินงาน

0.27% 0.35% 0.44% 0.58% 0.64% 0.72% 1.10%

4. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตั 7.70% หมายเหต ุ: ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.uobam.co.th

5. สนิทรัพย์อื่น (รายการค้ -0.40% *  %ต่อปี

** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกบัความเสีย่ง

2558 2557 2556 2555 2554

CPF185A [A+;N.A;N.A;N.A] 5.42% กองทนุรวม 2.99% 4.08% 2.76% 3.12% 2.91%

PN-SMCT [AA-;N.A;N.A;N.A] 4.56% Benchmark 3.30% 5.55% 2.26% 3.11% 4.04%

TRUE22NA [A-;N.A;N.A;N.A] 4.28%

CPALL173C [N.A;A;N.A;N.A] 4.17%

TISCO193A [A;N.A;N.A;N.A] 3.87%

(3) นํา้หนักการลงทุนตามอันดบัความน่าเชื่อถือ ( %NAV )

 การซือ้หน่วยลงทุน :  ตัง้แต่เวลาเปิดทาํการธนาคารพาณิชย์ไทย ถึงเวลา 15.30 น.
(4) Portfolio duration 1.3837 ปี วนัทําการซือ้ ทกุวนัทําการ

ป็ ้ ั ี่ ิ ั ้ ี ้ ้ ื ่ ้ ี ่ ป็ ปั ั ่ ั ้ ํ่ ื ้ ั ้

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ผลการดาํเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559)

 (1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ข้อมูลการซือ้ / ขายหน่วยลงทุน

* ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
มิได้เป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

ผลการดาํเนินงาน (คํานวณตามปีปฏิทนิ)

(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดบัแรก

2.99%

4.08%

2.76% 3.12% 2.91%

3.30%

5.55%

2.26%

3.11% 4.04%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

2558 2557 2556 2555 2554

กองทนุรวม

Benchmark

8.73%

58.47%

25.50%

7.70%
-0.40%

1. พนัธบตัรรัฐบาลและท่ีมีรัฐบาลคํา้ประกนั 8.73%

2. หุ้นกู้บริษัทเอกชน 58.47%

3. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตัว๋แลกเงนิท่ี
ออกโดยสถาบนัการเงิน 25.50%

4. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตัว๋แลกเงนิท่ี
บริษัทเอกชนออกตรงหรือธนาคารอาวลั 7.70%

5. สนิทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/ค้างจา่ย) -0.40%

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั มลูค่าขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก 2,000 บาท

ได้ท่ี www.uobam.co.th มลูค่าขัน้ต่ําของการครัง้ถดัไป ไม่กําหนด

 การขายคืนหน่วยลงทุน :  ตัง้แต่เวลาเปิดทาํการธนาคารพาณิชย์ไทย ถึงเวลา 12.00 น.

  ●   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) วนัทําการขายคืน ทกุวนัทําการ

 การจดัการ ไม่เกิน 0.80% ปัจจบุนั 0.43 (1) มลูค่าขัน้ต่ําของการขายคืน ไม่กําหนด

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%     ปัจจบุนั 0.0187 (1) ยอดคงเหลอืขัน้ต่ํา ไม่กําหนด

 นายทะเบยีน ไม่เกิน 0.10%     ปัจจบุนั 0.11 (1) ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

 ค่าประกาศหนงัสอืพิมพ์ ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง (ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเก็บ 0.01%(2))  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.00% (ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเก็บ 0.57%(3))  - บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน

   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  - หนงัสอืพิมพ์รายวนั

 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี  - www.uobam.co.th

 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไม่มี ไม่มี

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นขาเข้า ไม่มี ไม่มี ชื่อ - นามสกุล

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นขาออก ไม่มี ไม่มี 1. นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ

2. นายจารุวตัร   ปรีด์ิเปรมกลุ* หน้าหน้าฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้

3. นางสาวลนิดา   อบุลเรียบร้อย ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้

4. นายวีรยทุธ  ห์ลลีะเมียร* ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับงวด ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 5. นางสาวอญัชล ีงามวฒิุกลุ* ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้

6. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้

7. นางพงึพิศ  จฬุาโรจน์มนตรี ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้

* ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพิ่มเติม

●  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั

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

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 www.uobam.co.th, Email : wealthservice@uobam.co.th

 ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม และรับหนงัสอืชีช้วนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ี

ื ื ื ้ ื ี ื ไ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ

18 กรกฎาคม 2551

1 กรกฎาคม 2556

1 กรกฎาคม 2556

26 มกราคม 2544

15 พฤษภาคม 2549

1 กรกฎาคม 2556

(3)ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี)และไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆท่ีเกิดขึน้จากการ

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรพจิารณาการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน*

วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี ้

รายชื่อผู้จดัการกองทุน

ค่าธรรมเนียม 

26 มกราคม 2558
(1)คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559)
(2)คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์บริษัทจดัการ



 - การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก จงึมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืนเตม็จาํนวน

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย)

ข้อมูลอื่นๆ

ไม่มี

  - ในสถานการณ์ไม่ปกต ิผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชีช้วน

 - ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถงึความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนั ราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทนุท่ีเสนอขายนัน้

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าว
ถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อื่นสําคัญผิด


