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กองทนุเปิด มุง่รกัษาเงนิตน้เพอืการเลยีงชพี 5 

Capital Protected Retirement Mutual Fund 5 

CPRMF5 
กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุรวมมุง่รกัษาเงนิตน้ (Capital Protected Fund) 

กองทนุทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 
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ทรพัยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุ 

การลงทนุของกองทนุรวมแบ่งออกเป็น 2 สว่น 

สว่นท ี1  เนน้ลงทุนในตราสารแห่งหนีทเีป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรอืตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีอีนัดับความ
น่าเชอืถอือยู่ในสองอนัดับแรก และ/หรอืตัวสัญญาใชเ้งนิหรอืบตัรเงนิฝากทบีรษัิทเงนิทนุหรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร์
เป็นผูอ้อกเพือการกูย้มืหรอืรับเงนิจากประชาชน และ/หรือเงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงนิฝากทธีนาคารพาณิชย์
เป็นผูอ้อก และ/หรอือาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอนืทมีคีวามเสยีงตํา หรอืมีความเสยีงเทยีบเคยีงไดก้ับความ
เสยีงในทรัพยส์นิดังกล่าวขา้งตน้ ทังนี โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มมีลูค่ารวมกันทงัสนิ
โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

สว่นท ี2  จะเป็นสว่นของการลงทุนทสีามารถเปิดโอกาสใหก้ับนักลงทุนในอันทจีะไดรั้บผลตอบแทนทดีหีากสภาพ
เศรษฐกจิของประเทศฟืนตัว โดยจะเนน้ลงทนุในหลักทรัพยท์คีาดวา่สามารถสรา้งผลตอบแทนทดีเีป็นหลัก ซงึการลงทุน
ในสว่นนีจะมทีงั หุน้ หุน้กู ้และ/หรอืหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอนืทคีณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
หรอื สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยกํ์าหนดใหเ้ป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน ี
หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอนื  

และหากการลงทนุในสว่นท ี2 น ีมรีายไดท้เีกดิจากกําไรจากการซอืขายหลักทรัพยท์เีกดิขนึจรงิ รายไดจ้ากเงนิปันผล 
หรือรายไดอ้นืๆ เป็นตน้ บรษัิทจะนํารายไดท้ไีดม้าจัดสรรแบ่งออกเป็นสองส่วนเพือยอ้นกลับไปลงทุนทังส่วนท ี1 
และสว่นท ี2 ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ ์การลงทนุในขณะนันๆ อาท ิเชน่ ในกรณทีสีภาวะแนวโนม้การลงทุน
ในตราสารหนีมเีกณฑท์ดีผีูจั้ดการกองทุนก็จะใหนํ้าหนักการลงทุนในตราสารหนีมากกวา่ตราสารทุน ในทางตรงกันขา้ม
หากคาดว่าสภาวะตลาดตราสารทุนอยู่ในภาวะทีสดใสผูจั้ดการกองทุนก็จะใหนํ้าหนักแก่การลงทุนในตราสารทุน
มากกวา่ตราสารหนี 

ทงันกีองทนุจะไมล่งทนุในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ และตราสารทมีลีักษณะของสัญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes)
หรอื Credit Linked note 
 

กลยุทธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลอืนไหวตามดัชนชีวีดั (Passive Management) 

 

 

 

1.  ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอายุ 55 ปีบรบิรูณ์ และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2.  ผูล้งทนุทตีอ้งการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีและมุง่หวังผลตอบแทน
ทเีหมาะสมในระยะยาว และไมต่อ้งการรับความเสยีงจากการสญูเสยีเงนิตน้ทเีรมิลงทนุ 

3.  ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนสงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้

4.  ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสูงขนึ หรอืลดลงจนตํากว่า
มลูคา่ทลีงทุนและทําใหข้าดทนุได ้ 

5.  ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีว่าการลงทนุในตราสารหนทัีวไป 

 
 
 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 



กองทนุเปิด มุง่รักษาเงนิตน้เพอืการเลยีงชพี 5  2 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทตีอ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีกอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทอีายุเกนิ 55 ปีแตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1.  การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสยีงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
มุง่รักษาเงนิตน้เพอืการเลยีงชพี 5 เมอืเห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวัตถปุระสงค ์การลงทนุของตน 
และผูล้งทนุยอมรับความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการลงทนุดังกลา่วได ้

2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือการเลยีงชพี จะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัตติามเงอืนไข
การลงทุน และจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทเีคยไดร้ับภายในกําหนดเวลา มฉิะนันจะตอ้งชําระเงนิเพมิ และ/หรือ
เบยีปรับตามประมวลรัษฎากร 

3.  ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

4.  กองทุนรวมมุ่งรักษาเงนิตน้เป็นเพยีงชอืเรยีกประเภทของกองทนุรวมทจัีดนโยบายการลงทนุเพอืใหเ้งนิตน้ ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามเสยีงตํา โดยกองทนุเปิด มุ่งรักษาเงนิตน้เพอืการเลยีงชพี 5 มไิดรั้บประกันเงนิลงทนุหรอื
ผลตอบแทนจากการลงทนุแตอ่ยา่งใด 

5.  ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเกยีวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทรีะบไุวใ้นคู่มอืการลงทนุในกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี 

6. ในกรณีทีมีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายไดแ้ลว้
ทังหมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพินิจในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสังซอืขายหน่วยลงทุนที
ไดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสังดังกล่าวได ้

7. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ตวัอยา่ง 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

 
ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) 

 ตํา                                                                                       สงู 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 

                                     

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

      ตํา                           สงู 

20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

ตํา              สงู 
การกระจุกตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    พันธบัตรรัฐวสิาหกจิ : ธนาคารออมสนิ อาวัลโดย กระทรวงการคลัง GSB222A 
23/02/20 2.360 

40.38 

2.    พันธบัตรรัฐวสิาหกจิ : ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาวลัโดย 
กระทรวงการคลัง GGLB21NA 26/11/20 

29.70 

3.    พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB226A 17/06/20 1.875 14.87 

4.    ตัวเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB22602A 02/06/20 14.59 

5.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 0.29 

 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90079 

 

 

 

 

 

พันธบัตรรัฐบาล 
84.95 %

ตัวเงนิคลัง 14.59 %

เงนิฝาก 0.44 %

สนิทรัพยอ์นืๆ 0.03 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหตุ 

- คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0490 เป็นตน้ 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90079 

 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 1.00 0.25* 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

* คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะเรยีกเก็บในกรณทีเีป็นการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอนื ทงันใีนกรณีทเีป็นการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี
ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการ บรษัิทจดัการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว 

ทงัน ีในกรณีทมีกีารขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นครบระยะเวลาการเปิดรับซอืคนืหน่วยลงทนุปกต ิบรษัิทจัดการจะคดิคา่สว่นตา่งคา่รับ
ซอืคนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทใีชค้าํนวณราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

 

1.0700

0.0214 0.1070 0.0493

1.2477

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ่้ายอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ 
1.0700 

สูงสดุไมเ่กนิ
0.0749 

สูงสดุไม่เกนิ
0.1070 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ
4.0981 
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1. ดชันชีวีดั คอื อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยค์ุม้ครองเงนิตน้ (Core Asset Index Return) 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3.  กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปีคอื -3.5124% 

4.  ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 1.72% ตอ่ปี 

5.  ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Miscellaneous  

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90079 

6.  ความผนัผวนของสว่นตา่งผลการดาํเนนิงานและดชันชีวีดั (Tracking Error : TE) คอื 1.49%  ตอ่ปี 

 Tracking Difference : TD 1 Year คอื 0.07% 

7.  ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตงัแตจ่ดัตงักองทุน 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 0.44% -0.39% N/A 0.44% N/A 0.47% N/A 0.90% N/A 1.02% N/A 2.06% N/A 3.15% 

ผลตอบแทนตวัชวีดั 0.08% 0.09% N/A 0.08% N/A 0.40% N/A 2.53% N/A 2.06% N/A 2.53% N/A 3.20% 

ความผนัผวนของกองทุน 0.71% 0.36% N/A 0.71% N/A 1.48% N/A 1.93% N/A 1.72% N/A 2.19% N/A 2.94% 

ความผนัผวนของตวัชวีดั 0.25% 0.14% N/A 0.25% N/A 0.36% N/A 0.84% N/A 0.67% N/A 0.89% N/A 2.19% 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

- คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90079              

-0.31%

2.54%

-1.04%

2.48%
2.03%

2.39%

4.02%

1.69% 1.47% 1.43%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

2563 2562 2561 2560 2559

CPRMF5 Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 25 ธันวาคม 2549 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื :  

ทกุๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ง 5 วนัทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน ของทกุรอบ 5 ปี 
โดยยกเวน้ สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ 

ทกุๆ  ปี : ในชว่ง 5 วันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ทังนี บรษัิท
จัดการอาจเรยีกเก็บสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 5ของมูลคา่หน่วยลงทนุทใีชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

มลูคา่ขนัตาํของการซอืครงัแรก         :ไม่กําหนด 

มลูคา่ขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื :   

ทกุๆ รอบ 5 ปี : ในช่วง 5 วันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน ของทกุรอบ 5 ปี โดย
ยกเวน้สว่นต่างคา่รับซอืคนืหน่วยลงทนุและตอ้งยนืคําสงัลว่งหนา้
ไมน่อ้ยกวา่10วนัทําการ 

ทกุๆ  ปี :ในชว่ง 5 วันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ทังนี บรษัิทจัดการ
อาจเรยีกเก็บส่วนตา่งค่ารับซอืคนืหน่วยลงทนุ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 
5ของมลูค่าหน่วยลงทุนทใีชคํ้านวณราคารับซอืคนืหน่วยลงทุน
และตอ้งยนืคําสังล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่10วนัทําการ 

มลูคา่ขนัตาํของการขายคนื     :  ไม่กําหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตาํ                :  ไม่กําหนด 

ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

ขอ้มลูอนืๆ 
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รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นายจารุวัตร   ปรดีเิปรมกุล* 25 ธันวาคม 2549 

นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตต ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวลนิดา   อบุลเรยีบรอ้ย 25 ธันวาคม 2549 

นายวรียทุธ  หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

นายสทิธศิกัด ิณัฐวุฒ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถุินายน 2560 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

นางสาวชนืสมุน พรสกลุศักด ิ 2 ธันวาคม 2562 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถิุนายน 2564 

* ปฎบิัตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคารซติแีบงก ์เอ็น.เอ. :  โทรศัพท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุป๊ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2205-7111 

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

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

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

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

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

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

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมิโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

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

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

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

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 
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19. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

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

21. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

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

23. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด : โทรศัพท ์0-2697-3700 

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

26. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2351-1800 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

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

29. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

30. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327 หรอื 0-2359-0000 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2088-9797 

33. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2207-2100 

34. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 หรอื 
0-2861-6090 

35. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

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

37. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

38. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

39. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-6222 

40. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

41. บรษัิท เมืองไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

42. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2016-8600 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 12.65 % 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตังและอยูภ่ายใตก้ารกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทเีสนอขายนัน ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ 
ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏบิัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทตํีากว่าระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซอืทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
 
Tracking Error (TE) หมายถงึ ความผันผวนของสว่นต่างของผลตอบแทนเฉลยีของกองทนุรวมและผลตอบแทน
ของดัชนีชวัีดซงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีชวัีดของกองทนุรวมว่ามกีารเบยีงเบนออกไป
จากดัชนีชีวัดมากนอ้ยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํา แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการ
เบียงเบนออกไปจากดัชนีชวีัดในอัตราทีตํา ดังนัน กองทุนรวมนีจึงมีประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีอา้งองิ 
ในขณะทกีองทุนรวมทมีคี่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบยีงเบนออกจากดัชนีชวัีดใน
อัตราทีสงู ดังนัน โอกาสทผีลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็น
ตน้ 
 
Tracking Difference (TD) หมายถงึ ค่าสว่นตา่งระหวา่งผลตอบแทนเฉลยีของกองทนุรวมและผลตอบแทนของ
ดัชนีอา้งองิของกองทนุ 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk)  

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหน ีเกดิจากการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีซงึขนึกับปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะ
เปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยี เช่น หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิมี
แนวโนม้ปรับตัวสงูขนึ อัตราดอกเบยีของตราสารหนีทอีอกใหมก็่จะสงูขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทอีอกมา
ก่อนหนา้จะมกีารซอืขายในระดับราคาทตํีาลง โดยกองทุนรวมทมีอีายุเฉลยีของทรัพยส์นิทลีงทุน (portfolio 
duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลยีนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังใน
และต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมี
ค่า SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

 

2. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนัน  ๆ

 

3. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้
ขนาดเล็กทกีองทุนพจิารณาลงทุนอาจมสีภาพคล่องของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซอืขายหลักทรัพยน์อ้ย
กว่าหุน้ขนาดใหญ่ ซงึอาจทําใหก้องทุนมีขอ้จํากัดในการซอืขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาที
ตอ้งการได ้

 

4. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิ

จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมนัคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการ
ดําเนนิงานทผีันผวนมากกว่ากองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังน ี 
1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดับทสีามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่น
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนัน กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกว่ากองทนุทกีระจาย
การลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 

 

 



กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงนิตน้เพอืการเลยีงชพี 5  12 
 

5. ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร  (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชอืถอืของตราสารทลีงทุน(credit rating)ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดย
พจิารณาจากผลการดําเนนิงานทผีา่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปน ี

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตําทสีดุ
ทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสยีงตํามากทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตําทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถชําระ
หนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากวา่น่า
ลงทนุ 

ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ Baa 
ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงูทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

 
 

 


