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Capital Protected Retirement Mutual Fund 3 

CPRMF3 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund: RMF) 

กองทนุรวมมุง่รกัษาเงนิตน้ (Capital Protected Fund) 

กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งท ัง้ในและตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

การลงทนุของกองทนุรวมแบง่ออกเป็น 2 สว่น 

สว่นที ่1  ลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ีเ่ป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรอืตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสอง

อนัดับแรก และ/หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิหรอืบัตรเงนิฝากทีบ่รษัิทเงนิทุนหรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูอ้อกเพือ่การกูย้มืหรอืรับ

เงนิจากประชาชน และ/หรือเงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอื บัตรเงนิฝากที่ธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อก และ/หรืออาจลงทุนใน

หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ทีม่คีวามเสีย่งต ่า หรอืมคีวามเสีย่งเทยีบเคยีงไดก้บัความเสีย่งในทรัพยส์นิดังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้ โดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มมีลูค่ารวมกันทัง้ส ิน้โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ส่วนที ่2  จะเป็นการลงทุนในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 โดยจะลงทุนในหุน้ หุน้กู ้และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพยส์นิอืน่ที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดใหเ้ป็นตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้หรอือนุญาตใหล้งทนุได ้

นอกจากนี ้ในการลงทนุสว่นที ่2 กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 

(Efficient portfolio management) 

ทัง้นี้ กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) หรอื Credit 

Linked note 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามดัชนชีีว้ดั (Passive Management) 

 
 

 

 

1.  ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2.  ผูล้งทุนที่ตอ้งการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีและมุ่งหวัง

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมในระยะยาว และไมต่อ้งการรับความเสีย่งจากการสญูเสยีเงนิตน้ทีเ่ร ิม่ลงทนุ 

3.  ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนสงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้ได ้

4.  ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง

จนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

5.  ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้

ทั่วไป 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปี แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 

มุง่รักษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี 3 เมือ่เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ์การลงทุนของตน 

และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไข

การลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ และ/หรอื

เบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

3. ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนั 

4. กองทุนรวมมุง่รักษาเงนิตน้เป็นเพยีงชือ่เรยีกประเภทของกองทุนรวมทีจ่ัดนโยบายการลงทุนเพือ่ใหเ้งนิตน้ 

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามเสีย่งต ่า โดยกองทนุเปิด มุง่รักษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี 3 มไิดรั้บประกนัเงนิลงทุน

หรอืผลตอบแทนจากการลงทนุแตอ่ยา่งใด 

5. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

6. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนือ่งจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวน

ทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

7. ในกรณีที่มแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไว ้

แลว้หรอืหยดุรับค าสัง่ดังกลา่วได ้

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 

ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ตวัอยา่ง 

http://www.uobam.co.th/
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การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

  ต า่                                                                                               สงู 
                                     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

   

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

                                         

 

                              ต ่า                                                                                                          สงู 
 
 

 

ต ่า                     สงู 
    

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

        ต า่                          สงู 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น  0% ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

 ต า่                 สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตวั

รายประเทศรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    พันธบตัรรัฐวสิาหกจิ : ธนาคารอาคารสงเคราะห ์อาวลัโดย กระทรวงการคลัง GHB211A 

27/01/20 3.850 

70.25 

2.    พันธบตัร : กระทรวงการคลัง LB24DB 17/12/20 1.450 20.01 

3.    หุน้สามญั : บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 0.75 

4.    หุน้สามญั : บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 0.57 

5.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 0.57 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036 

 

 

 

 

ตราสารทนุ 
8.88 % 

พนัธบตัรรัฐบาล  
90.26 % 

 เงนิฝาก 0.85 % 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036
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หมายเหต ุ: ขอ้มลูส าหรับงวด ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2563 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2563 

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเกบ็จรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0457 และคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพย ์

เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0070 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.00   0.25* 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

* คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเรียกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นครบระยะเวลาการเปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุปกต ิบรษัิทจัดการจะคดิคา่สว่นตา่งคา่รับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ 

1.0700 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.0749 
สงูสดุไมเ่กนิ

0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม(% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

4.0981 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036
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1. ดชันชีีว้ดั คอือตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยค์ุม้ครองเงนิตน้ (Core Asset Index Return) 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปีคอื -3.6884% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 1.99% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Miscellaneous 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036 

6. ความผนัผวนของสว่นตา่งผลการด าเนนิงานและดชันชีีว้ดั (Tracking Error : TE) คอื 2.65% ตอ่ปี 

Tracking Difference : TD 1 Year คอื -2.96% 

7. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -0.80% 1.35% N/A 0.18% N/A -0.80% N/A -0.06% N/A 1.34% N/A 2.09% N/A 2.88% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 2.16% 0.97% N/A 1.09% N/A 2.16% N/A 2.11% N/A 2.45% N/A 2.72% N/A 3.22% 

ความผนัผวนของกองทนุ 2.50% 1.07% N/A 1.26% N/A 2.55% N/A 1.92% N/A 1.99% N/A 2.30% N/A 2.76% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.57% 0.38% N/A 0.40% N/A 0.58% N/A 0.63% N/A 1.38% N/A 1.25% N/A 1.82% 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

-0.80% 

1.47% 

-0.82% 
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3.21% 

2.16% 
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1.53% 

3.31% 
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4.00% 

2563 2562 2561 2560 2559 

CPRMF3 Benchmark 

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 22 ธันวาคม 2547 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ :  

ทกุๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ง 5 วันท าการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน ของทกุรอบ 5 ปี 
โดยยกเวน้ สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ 

ทกุๆ  ปี : ในชว่ง 5 วันท าการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการอาจเรยีกเก็บสว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการซือ้คร ัง้แรก         :ไมก่ าหนด 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการส ัง่ซือ้คร ัง้ถดัไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื :   

ทกุๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ง 5 วันท าการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน ของทกุรอบ 5 ปี โดย
ยกเวน้สว่นตา่งคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและตอ้งยืน่ค าสัง่ลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกวา่10วันท าการ 

ทกุๆ  ปี :ในชว่ง 5 วันท าการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ทัง้นี ้บรษัิทจดัการ
อาจเรยีกเก็บสว่นตา่งคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุและตอ้งยืน่ค าสัง่
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่10วันท าการ 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการขายคนื     :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืข ัน้ต า่                :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหตสุามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นายจารวุตัร   ปรดี ิเ์ปรมกลุ* 22 ธันวาคม 2547 

นางสาวชนษิฎา วรีานุวตัติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวลนิดา   อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

นายวรียทุธ  หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

นางสาวพัชราภา   มหัทธนกลุ* 20 กรกฎาคม 2550 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นายสทิธศิกัดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัยนัต ์ จันทนครี ี 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 2 มนีาคม 2558 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศกัดิ ์ 2 ธันวาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. :  โทรศพัท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2205-7111 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

7. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2658-5050 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซมิโิก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2635-3123 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2949-1999 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
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24. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด : โทรศพัท ์0-2697-3700 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากัด : โทรศพัท ์0-2351-1800 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

29. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

30. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327 หรอื 0-2359-0000 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2088-9797 

33. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-5000 

34. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด : โทรศพัท ์0-2861-5508 หรอื 

0-2861-6090 

35. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

36. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

37. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

38. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

39. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-6222 

40. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

41. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

42. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 2.00% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจดัการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

  

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

http://www.uobam.co.th/
mailto:thuobamwealthservice@UOBgroup.com
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 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการ
ของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
 

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

แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
ค านวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 

 

Tracking Error (TE) หมายถงึ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและ
ผลตอบแทนของดัชนีชีว้ัดซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีชีว้ัดของกองทุนรวมว่ามกีาร
เบีย่งเบนออกไปจากดัชนชีีว้ัดมากนอ้ยเพยีงใด เชน่ หากกองทนุรวมมคีา่ TE ต ่า แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของ
กองทุนมกีารเบีย่งเบนออกไปจากดัชนีชีว้ัดในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุนรวมนี้จงึมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบ
ดัชนีอา้งองิ ในขณะทีก่องทุนรวมทีม่คี่า TE สงู แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบีย่งเบนออกจาก
ดัชนีชีว้ัดในอัตราทีสู่ง ดังนัน้โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลด
นอ้ยลงเป็นตน้ 
 

Tracking Difference (TD) หมายถงึค่าสว่นต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทน
ของดัชนอีา้งองิของกองทนุ 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) 

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลง
ในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัว
สงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนีท้ีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายใน
ระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับ
การเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต ่ากวา่ 

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

 

2. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร  (Credit Risk)หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน(credit rating)ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพจิารณา
จากผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมาย
โดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

 

ระดบัการ
ลงทนุ 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่า
ลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งต า่
ทีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม
ก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มี
ความเสีย่งต า่มากทีจ่ะไมส่ามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนี้
ไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ า่กวา่
น่าลงทนุ 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ต ่ากวา่ 
BBB(tha) 

ต ่ากวา่ 
Baa 

ต ่ากวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนี้
ไดต้ามก าหนด 

 

3. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการด าเนนิธุรกจิ
ของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้  ๆ

 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งจากการทีต่ราสารทีก่องทุน
ถอือยูนั่น้มสีภาพคล่องต ่า โดยการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารมจี านวนครัง้และปรมิาณนอ้ย อันเนื่องมาจาก
อปุสงคแ์ละอปุทานตอ่ตราสารในขณะนัน้  ๆอาจท าใหก้องทนุไมส่ามารถขายตราสารในชว่งเวลาและราคาทีต่อ้งการได ้
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5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ

จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่อการด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการ
ด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจาย
การลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


