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กองทนุเปิด หุน้ทนุเพอืการเลยีงชพี 

Equity Retirement Mutual Fund: ERMF 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี 
(Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 

"รองรบักองทนุสํารองเลยีงชพี" 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมนีโยบายทจีะเนน้การลงทนุในตราสารแห่งทุนของบรษัิททจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื
บรษัิททอียู่ในระหว่างดําเนินการขอเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทงันี กองทุนจะลงทุน
โดยม ีNet Exposure ในตราสารทุนทมีีลักษณะดังกล่าวโดยเฉลยีในรอบปีบัญชมีากกว่าหรอืเท่ากับ 80% 
ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิสําหรับเงนิลงทุนส่วนทีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

นอกจากนี กองทุนอาจลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอนื หรอืสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทมีสีนิคา้หรอืตัว
แปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนกีลุ่มหลักทรพัย ์และ/หรอือตัราดอกเบยี อตัราแลกเปลยีนเงนิ และ/หรอือันดับ
ความน่าเชอืถอืหรอืเหตุการณ์ทมีผีลตอ่การชําระหนีของตราสารแหง่หนี และ/หรอืสนิคา้หรอืตวัแปรอนืใดที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวีัตถุประสงค์เพอืป้องกันความเสยีง (hedging) หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิกีารอนือย่างใดอย่างหนงึหรอืหลายอยา่ง ทังนี ตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชวีดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสูงขนึ หรอื
ลดลงจนตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทุน
ในตราสารหนทีวัไป 

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการไดร้ับสทิธปิระโชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี และมุง่หวัง
ผลตอบแทนทสีูงจากการลงทุนระยะยาวในตลาดหุน้ โดยสามารถรับความเสยีงจากความผันผวนของ   
ตลาดหุน้ได ้
 
กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทตีอ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีกอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ ์
2. ผูล้งทนุทอีายเุกนิ 55 ปี แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 
3. ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 

 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสยีงของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด 
หุน้ทุนเพอืการเลยีงชพี เมอืเห็นว่าการลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวตัถุประสงคก์ารลงทนุของตน และ
ผูล้งทนุยอมรับความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการลงทนุดงักลา่วได ้

2. ผูล้งทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไป
เป็นประกนั 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลยีงชพีจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัติ
ตามเงอืนไขการลงทุน และจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเคยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน
จะตอ้งชําระเงนิเพมิ และ/หรอื เบยีปรับปรับตามประมวลรัษฎากร 

4. ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกยีวกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ รวมทัง
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ และขอรับคู่มอืการลงทุนไดท้บีรษัิทจัดการกองทนุรวม หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

5. ในกรณีทมีแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทจํีาหน่าย
ไดแ้ลว้ทังหมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพินิจในการเลกิกองทุนรวม และอาจจะยกเลกิคําสังซอืขาย
หน่วยลงทนุทไีดร้ับไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสังดังกลา่วได ้

6. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทงัหมด ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้ง
เลกิกองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ีเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการ 
www.uobam.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) 
 
                          ตํา                                                                                        สงู 

                                          

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

                            ตํา                                                                                       สงู 
                              

General Large Cap Mid/Small Sector 

 
 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 

            ตํา                                                                                       สงู 
                                             

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

ตํา         สงู 

 

                                 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy  
 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทเีนน้ลงทนุ 

การกระจุกตัวลงทนุ
ในผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.36 

2. บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 4.97 

3. บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 4.39 

4. บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 3.98 

5. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 3.69 

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

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสอืสาร 8.17%

บรรจภุัณฑ ์2.82%

พาณชิย ์11.05%

พฒันาอสงัหารมิทรัพย ์
5.87%

พลงังานและสาธารณูปโภค 
22.25%

ประกนัชวีติและประกันภัย 
0.22%

การแพทย ์
6.81%

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
3.64%

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์
2.54%

ขนสง่ 7.92%
เงนิทนุและหลกัทรัพย ์

0.66%

เคมภัีณฑแ์ละพลาสตกิ 
6.10%

อาหารและเครอืงดมื 
6.04%

สอืและสงิพมิพ ์1.26%

ธนาคาร 
8.86%

การทอ่งเทยีว
และสนัทนาการ 

1.09%

ยานพาหนะและอปุกรณ์ 
0.53%

เงนิฝากและสนิทรัพยอ์นืๆ 
4.18%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษีมลูค่าเพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ่้ายอนื  ๆขา้งตน้ เช่น ค่าสอบบัญช ีเรียกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0029, ค่าประกาศหนังสอืพมิพ์ เรียกเก็บจรงิ
ในอตัรารอ้ยละ 0.0040 เป็นตน้  

 ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033 

 
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 50 บาทต่อรายการ 

* คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทเีป็นการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจัดการอนื ทงันีในกรณีทเีป็นการสับเปลยีนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพอืการเลยีงชพีภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจดัการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

 

1.6050

0.0161
0.1284 0.0076

1.7571

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีุณจะไดร้บั  
  ดงันนั คุณควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสุดไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1391 

สงูสดุไมเ่กนิ 
 0.1284 

สงูสุดไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
3.4775 
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1. ดชันชีวีดั คอื ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

3. กองทนุนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -41.7256% 

4. ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.84% ตอ่ปี 

5.  ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity Large Cap 
*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033 

6. ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

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

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 8.99% -1.44% 25 8.99% 50 12.04% 50 -1.71% 50 0.92% 75 5.53% 50 12.45% 

ผลตอบแทนตัวชวีัด 11.47% 0.89% 5 11.47% 25 21.65% 25 2.99% 5 5.12% 25 7.77% 5 12.66% 

ความผนัผวนของกองทนุ 8.29% 5.78% 5 8.29% 5 16.69% 25 20.48% 50 16.84% 25 17.40% 95 21.16% 

ความผนัผวนของตวัชวีัด 8.92% 5.89% 5 8.92% 5 16.35% 5 21.10% 50 17.41% 50 16.52% 50 19.98% 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033 
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* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity Large Cap ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 
 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอรเ์ซ็นต์ไทล์ตาม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 19 ธันวาคม 2545 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื : ทกุวันทําการ ตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วนัทําการนับแตวั่นรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นายสทิธศิกัด ิณัฐวุฒ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถุินายน 2560 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวุฒกิลุ 1 มถิุนายน 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

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

3. ธนาคารซติแีบงก ์เอน็.เอ. : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

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

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

7. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

ขอ้มลูอนืๆ 
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8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

9. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์
0-2638-5500 

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

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

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

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

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

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

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2695-5000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2949-1999 

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

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

21. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

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

23. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2660-6677 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

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

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

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตี ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

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

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

32. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

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

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

35. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : 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. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

39. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศัพท ์       
0-2026-5100 

40. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์      
0-2026-6222 
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41. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

42. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 99.21% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

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

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง

เงนิฝาก จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมตัจิัดตังและอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคา
หรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  ทังน ีบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลู
ในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบ
ในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 
 
 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปัจจัยความเสยีงทสํีาคัญเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงทมีูลค่าของหลักทรัพยท์กีองทุนรวม
ลงทุนจะเปลียนแปลงเพิมขนึหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรพัยส์งู 

2. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ
ดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 

3. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและ
หุน้ขนาดเล็กทกีองทุนพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซอืขายหลกัทรัพย์
นอ้ยกวา่หุน้ขนาดใหญ ่ซงึอาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากัดในการซอืขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลา
ทตีอ้งการได ้

4. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนงึ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
สง่ผลกระทบต่อการดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมนัคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี
ผลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทุนในทรัพยส์นิดังน ี 

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครฐัตา่งประเทศทมีกีารจัดอันดบัความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดบัความน่าเชอืถอือยูใ่น
อนัดบัทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทนุในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนที
กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังน ีไม่รวมถงึการลงทนุในตราสาร
ทผีูอ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อประเทศดงักลา่ว เชน่ การเมอืง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผัีนผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการ
ลงทนุในหลายประเทศ 

 
 


