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กองทนุเปิด หุน้ทนุเพือ่การเลีย้งชพี 

Equity Retirement Mutual Fund: ERMF 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
(Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :    
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564

 

"รองรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี"
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะเนน้การลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื
บรษัิททีอ่ยูใ่นระหว่างดําเนนิการขอเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ กองทนุจะลงทุน
โดยม ีNet Exposure ในตราสารทนุทีม่ลีักษณะดังกลา่วโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชมีากกวา่หรอืเทา่กบั 80% 
ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิสําหรับเงนิลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

นอกจากนี้ กองทนุอาจลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้หรอืตัว
แปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนกีลุม่หลักทรัพย ์และ/หรอือตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิ และ/หรอือนัดับ
ความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การชาํระหนีข้องตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (hedging) หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิกีารอืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอื
ลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุ
ในตราสารหนีท้ัว่ไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการไดรั้บสทิธปิระโชนท์างภาษีของการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และมุง่หวัง
ผลตอบแทนทีส่งูจากการลงทนุระยะยาวในตลาดหุน้ โดยสามารถรับความเสีย่งจากความผันผวนของ   
ตลาดหุน้ได ้
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีก้อ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 
2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปี แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 
3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 

 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด 
หุน้ทนุเพือ่การเลีย้งชพี เมือ่เห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และ
ผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได ้

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไป
เป็นประกนั 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏบิัติ
ตามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้
จะตอ้งชาํระเงนิเพิม่ และ/หรอื เบีย้ปรับปรับตามประมวลรัษฎากร 

4. ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี รวมทัง้
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ และขอรับคูม่อืการลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวม หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

5. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการเลกิกองทุนรวม และอาจจะยกเลกิคําสั่งซือ้ขาย
หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดงักลา่วได ้

6. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้ง
เลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
                          ตํา่                                                                                        สงู 

                                          

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

                            ตํา่                                                                                       สงู 
                              

General Large Cap Mid/Small Sector 

 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

            ตํา่                                                                                       สงู 
                                             

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

ตํา่         สงู 

 

                                 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy  
 
ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การกระจกุตัวลงทนุ
ในผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 8.70 

2.    บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 6.15 

3.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 6.07 

4.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 5.75 

5.    บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 4.12 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033 
 

 

 

 

 

 

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
3.58%

พาณชิย ์9.73%

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
4.47%

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์
1.32%

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 10.18%

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ 
4.49%

บรรจภุัณฑ ์1.12%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 21.20%พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์

4.00%

ขนสง่ 8.12%

เยือ่กระดาษและกระดาษ 
0.38%

การแพทย ์4.84%

ธนาคาร 10.63%

เวชภัณฑแ์ละ
เครือ่งสําอาง 0.38%

สือ่และสิง่พมิพ ์1.26%

อาหารและเครือ่งดืม่ 4.67 %

เงนิทนุและหลักทรัพย ์6.74 %

เงนิฝากและสนิทรัพยอ์ืน่ๆ 
2.87%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ: ขอ้มลูสําหรับงวดตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2563 ถงึ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรียกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0036, ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์      
เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0637 เป็นตน้  

 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033 

 
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 50 บาทตอ่รายการ 

* คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

1.6050

0.0208
0.1284 0.0679

1.8221

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  
  ดงัน ัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ *

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1391 

สงูสดุไมเ่กนิ 
 0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
3.4775 



1. 

2. 

3. 
4. 
5.  

6. ผ

กอ

ผลตอบแทนข

ผลตอบแทนตั

ความผันผวนข

ความผันผวนข

กองทนุเปิ
 

  
 

 
 

ดชันชีีว้ดั 

ผลการดาํเ

ผลการดําเนิ
 

กองทนุนีเ้ค

ความผนัผ

ประเภทกอ
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล่งทุน สามารถนําไปเปรียบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 19 ธันวาคม 2545 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหัทธนกลุ* 20 กรกฎาคม 2550 

นายสทิธศิักดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัยันต ์จันทนครี ี 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร*  2 มนีาคม 2558 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

2. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

3. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

7. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

8. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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9. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์
0-2638-5500 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2658-5050 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

23. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2697-3700 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

30. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

31. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

34. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

35. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์ 0-2861-5508, 
0-2861-6090 

36. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

37. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

38. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

39. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์       
0-2026-5100 

40. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์      
0-2026-6222 

41. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 
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42. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 18.17% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
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ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง

เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคา
หรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลู
ในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบ
ในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 
 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปัจจัยความเสีย่งทีสํ่าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม 
หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการ
ดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและ
หุน้ขนาดเล็กทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลกัทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพย์
นอ้ยกวา่หุน้ขนาดใหญ ่ซึง่อาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลา
ทีต่อ้งการได ้

4. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมี
ผลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสาร
ทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 
 


