
กองทนุเปิด มุง่รักษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี 4  1 
 

 

 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
              

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กองทนุเปิด มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี 4 

Capital Protected Retirement Mutual Fund 4

CPRMF4
กองทนุรวมผสม 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุรวมมุง่รกัษาเงนิตน้ (Capital Protected Fund) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564

 

“รองรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี” 
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

การลงทนุของกองทนุรวมแบง่ออกเป็น 2 สว่น 

สว่นที ่1  เนน้ลงทนุในตราสารแหง่หนี้ทีเ่ป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรอืตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่อีันดับ
ความน่าเชือ่ถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิหรือบัตรเงนิฝากที่บรษัิทเงนิทุนหรือบรษัิท
เครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูอ้อกเพือ่การกูย้มืหรอืรับเงนิจากประชาชน และ/หรอืเงนิฝากในธนาคารพาณชิย ์หรอืบัตร
เงนิฝากทีธ่นาคารพาณชิยเ์ป็นผูอ้อก และ/หรอือาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ทีม่คีวามเสีย่งตํา่ หรอืมี
ความเสีย่งเทยีบเคยีงไดก้บัความเสีย่งในทรัพยส์นิดังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ 

ส่วนที ่2 จะเป็นการลงทุนในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 โดยจะลงทุนในหุน้ หุน้กู ้และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพยส์นิอืน่ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดใหเ้ป็นตราสารแหง่ทนุ ตราสาร
แหง่หนี ้หรอือนุญาตใหล้งทนุได ้ 

นอกจากนี้ ในการลงทุนสว่นที ่2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ(Efficient portfolio management) ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง(Structured Notes) หรอื Credit Linked note 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามดัชนชีีว้ัด (Passive Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ผูล้งทุนที่ตอ้งการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีและมุ่งหวัง
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมในระยะยาว และไมต่อ้งการรับความเสีย่งจากการสญูเสยีเงนิตน้ทีเ่ร ิม่ลงทนุ 

3. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนสงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้

4. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

5. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิลงทนุในสว่นนีก้อ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปี แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. การลงทุนในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
มุ่งรักษาเงนิตน้เพื่อการเลีย้งชพี 4 เมือ่เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ์การลงทุนของตน 
และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี หากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไข
การลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระเงนิเพิม่ 
และ/หรอืเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

3. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

4. กองทุนรวมมุง่รักษาเงนิตน้เป็นเพยีงชือ่เรยีกประเภทของกองทุนรวมทีจั่ดนโยบายการลงทนุเพือ่ใหเ้งนิตน้ 
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามเสีย่งตํา่ โดยกองทนุเปิด มุง่รักษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี 4 มไิดรั้บประกนัเงนิลงทนุหรอื
ผลตอบแทนจากการลงทนุแตอ่ยา่งใด 

5. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

6. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนที่
นอ้ยกวา่ จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

7.  ในกรณีทีม่ีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้
หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

8. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย       
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ตวัอยา่ง
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  

 ตํา่                                                                                       สงู 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 
 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk)  

                                     

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

      ตํา่           สงู 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

ตํา่        สงู
การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    พันธบตัร : กระทรวงการคลัง LB256A 17/06/20 .950 46.44 

2.    พันธบตัร : ธนาคารแหง่ประเทศไทย BOT239A 28/09/20 .650 30.97 

3.    พันธบตัร : กระทรวงการคลัง อาวัลโดย กระทรวงการคลัง LB25DA 
12/12/20 3.850 

17.14 

4.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 1.32 

5.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 0.50 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90055 
 

 

 

 

 

 

ตราสารทนุ 3.67%

พนัธบตัรรฐับาล 
94.55%

เงนิฝาก 1.82%

สนิทรพัยอ์ ืน่ๆ 
-0.04%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ 

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0427 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90055 

 
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 

* คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นครบระยะเวลาการเปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุปกต ิบรษัิทจัดการจะคดิคา่สว่นตา่งคา่รับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูล้งทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชคํ้านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ          

 

1.0700

0.0214 0.1070 0.0431

1.2415

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
1.0700 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.0749 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1070

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม(% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
4.0981 
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1. ดชันชีีว้ดั คอือตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยค์ุม้ครองเงนิตน้ (Core Asset Index Return) 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
 

3.  กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปีคอื -3.4005% 

4.  ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 1.53% ตอ่ปี 

5.  ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Miscellaneous  

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90055 

6.  ความผนัผวนของสว่นตา่งผลการดาํเนนิงานและดชันชีีว้ดั (Tracking Error : TE) คอื 0.80% ตอ่ปี 

Tracking Difference : TD 1 Year คอื -0.14% 

7.  ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -0.07% -0.34% N/A -0.56% N/A -0.07% N/A 0.34% N/A 0.38% N/A 1.48% N/A 2.85% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 0.07% -0.22% N/A -0.25% N/A 0.07% N/A 1.58% N/A 1.49% N/A 1.99% N/A 3.09% 

ความผนัผวนของกองทุน 0.84% 0.32% N/A 0.44% N/A 0.86% N/A 1.73% N/A 1.53% N/A 1.69% N/A 2.85% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.41% 0.35% N/A 0.39% N/A 0.42% N/A 0.65% N/A 0.59% N/A 0.79% N/A 1.67% 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90055 

       

 

-0.07%

-0.75%

1.87%

-0.91%

1.79%

0.07%

1.58%

3.12%

1.21%
1.48%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

2564 2563 2562 2561 2560

CPRMF4 Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 19 ธันวาคม 2548 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทําการซือ้ :  

ทกุๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ง 5 วันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน ของทกุรอบ 5 ปี โดย
ยกเวน้ สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ 

ทกุๆ  ปี : ในชว่ง 5 วันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจ
เรยีกเก็บสว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5ของมลูคา่หน่วยลงทนุที่
ใชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

มลูคา่ข ัน้ตํา่ของการซือ้คร ัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ข ัน้ตํา่ของการส ัง่ซือ้คร ัง้ถดัไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื :   

ทกุๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ง 5 วันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน ของทกุรอบ 5 ปี โดยยกเวน้
สว่นตา่งคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและตอ้งยืน่คําสัง่ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 10    
วันทําการ 

ทกุๆ  ปี :ในชว่ง 5 วันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจเรยีก
เก็บสว่นตา่งคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที่
ใชคํ้านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุและตอ้งยืน่คําสัง่ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วันทําการ 

มลูคา่ข ัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมก่าํหนด 

ยอดคงเหลอืข ัน้ตํา่                  :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรบัเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ: สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นายจารวุัตร   ปรดีิเ์ปรมกลุ* 19 ธันวาคม 2548 

นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวลนิดา   อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

นายวรียทุธ  หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

นายสทิธิศ์ักดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร*์ 9 สงิหาคม 2564 

นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศักดิ ์ 11 สงิหาคม 2564 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถินุายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถินุายน 2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

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

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

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

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

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

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

7. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

9. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

10. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2061-9621 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2829-6291, 0-2829-6293,         
0-2829-6294 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2430-6543 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2658-5050 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
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18. บรษัิทหลกัทรัพย ์บยีอนด ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมิโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2635-3123 

21. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

26. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

27. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2658-8888 

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั : โทรศพัท ์0-2351-1800 

32. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

33. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

34. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327 หรอื 0-2359-0000 

35. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

36. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2088-9797 

37. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-5000 

38. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 หรอื 
0-2861-6090 

39. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

40. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

41. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

42. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

43. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

44. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

45. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 12.06 % 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์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 
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ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการ
ของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
 
Tracking Error(TE) หมายถงึ ความผันผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทน
ของดัชนชีีว้ัดซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนชีีว้ัดของกองทนุรวมวา่มกีารเบีย่งเบนออกไป
จากดัชนชีีว้ัดมากนอ้ยเพยีงใด เชน่ หากกองทนุรวมมคีา่ TE ตํา่ แสดงวา่ อตัราผลตอบแทนของกองทนุมกีาร
เบีย่งเบนออกไปจากดัชนชีีว้ัดในอตัราทีตํ่า่ ดังนัน้ กองทนุรวมนีจ้งึมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนอีา้งองิ 
ในขณะทีก่องทนุรวมทีม่คีา่ TE สงู แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมมกีารเบีย่งเบนออกจากดัชนชีีว้ัดใน
อตัราทีส่งู ดังนัน้ โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็น
ตน้ 
 
Tracking Difference (TD) หมายถงึ คา่สว่นตา่งระหวา่งผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทน
ของดัชนอีา้งองิของกองทนุ 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk)  

(1) กรณีกองทนุรวมตราสารหนี ้เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะ
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมี
แนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมา
กอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขายในระดับราคาทีตํ่่าลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio 
duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ใน
และตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมี
คา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ
ดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้
ขนาดเล็กทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยน์อ้ยกวา่
หุน้ขนาดใหญ ่ซึง่อาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

4. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 
(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ

จากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่อการดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทุนอาจมผีลการ
ดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
ประเทศ 
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5. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร  (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ(credit rating)ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย
พจิารณาจากผลการดําเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการ
ลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดับทีน่่า
ลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งตํา่
ทีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มี
ความเสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถ
ชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนี้
ไดต้ามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถ
ชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดับทีตํ่า่กวา่
น่าลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha) 

ตํา่กวา่ 
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนี้
ไดต้ามกําหนด 

 


