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กองทนุเปิด บรรษทัภบิาล เพือ่การเลีย้งชพี 

Good Corporate Governance RMF  

CG-RMF 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562 

 

"รองรบักองทนุส ารองเลีย้งชพี" 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะเนน้การลงทุนในหุน้สามัญของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ์ ึง่มรีะบบธรรมาภบิาล

ทีด่ตีามกรอบการจัดเกณฑบ์รรษัทภบิาล (CG Scoring) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) หรอื

หน่วยงานอืน่ใดทีเ่ป็นทีย่อมรับ ทีม่กีารจัดเกณฑบ์รรษัทภบิาล ซึง่กรอบการจัดเกณฑใ์นเรือ่งดังกล่าว จะพจิารณา

สาระสําคัญ เชน่ การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส หรอืความรับผดิชอบของกรรมการ หรอืการปฏบิัตทิีเ่ท่าเทยีม

กนัตอ่ผูถ้อืหุน้ หรอืบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยในการพจิารณาระบบธรรมาภบิาล

ทีด่กีองทนุจะพจิารณาจากการจัดอนัดับ CG Scoring ในอนัดับ 3 ขึน้ไป ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนโดยม ีNet Exposure 

ในตราสารทุนที่มลีักษณะดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชมีากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ 

สําหรับเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอืกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใดหรอืการหาดอกผลโดยวธิี

อืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนอาจจะเขา้ทําสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) ซึง่รวมถงึการป้องกันความเสีย่ง (Hedging) จากการลงทุนโดยกองทุนอาจลงทุนใน 

Derivatives ทีม่สีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพย ์และ/หรอืดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์และ/หรอือัตราดอกเบีย้และ/หรอื 

อันดับความน่าเชือ่ถือหรอืเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชําระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใด 

ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ี

ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes) รวมทัง้ทําธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธุรกรรม

การซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง

จนตํ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

3. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้

ทั่วไป 

4. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิททีจ่ดทะเบยีน

ในตลาดทีม่ธีรรมภบิาลทีด่แีละเพือ่สง่เสรมิการออมระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลังเกษียณอาย ุรวมทัง้การไดรั้บ

สทิธปิระโยชนท์างภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนใน

จํานวนที ่นอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

2. ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ

เลีย้งชพี 

3. ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่ง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมเมือ่มคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควร

พจิารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วัตถปุระสงคก์ารลงทนุและฐานะ

การเงนิของผูล้งทนุเอง  

5. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) กองทนุจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ จงึเหมาะสมกับผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและ

สามารถรับความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทนุทั่วไป 

6. กองทนุนีอ้าจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทุนของบรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ (Unlisted 

securities) และตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืตา่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) 

หรอืตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจาก

การผดินัดชาระหนี้ของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสว่นหรอืทัง้จานวนได ้

และในการขายคนืหน่วยลงทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ 

7. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

8. ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี หากไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทนุ และจะตอ้งคนืสทิธิ

ประโยชนท์างภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระเงนิเพิม่และเบีย้ปรับตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ตวัอยา่ง 



กองทนุเปิด บรรษัทภบิาล เพือ่การเลีย้งชพี  3 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

ตํา่                                                                                              สงู 
 

   

  

                         ตํา่                                                                                             สงู 

 

 

 

 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

ความผันผวนของผล

การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                สงู 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                  

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 8.95 

2. บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 8.06 

3. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 7.78 

4. บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟ เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 6.96 

5. บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 5.00 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500/CG-RMF 

 

 

 

ธนาคาร 12.04% 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.46% 

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 
23.02% 

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
2.32% 

พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์
6.47% 

สือ่และสิง่พมิพ ์0.99% 

พาณชิย ์12.12% 
ใบส าคัญแสดงสทิธใิน
การจองซือ้หุน้สามัญ  

0.01% 

วัสดกุอ่สรา้งและ
ตกแตง่ 
3.95% 

การแพทย ์3.20% 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 

11.31% 

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ
1.73% 

อาหารและเครือ่งดืม่ 
5.44% 

ขนสง่ 9.00% 

เงนิทนุและหลักทรัพย ์
1.87% 

เงนิฝากและทรัพยส์นิ

อืน่ๆ 5.06% 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเกบ็จรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0059 เป็นตน้  

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่ 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500/CG-RMF 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย  2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  1.00 0.25%** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเหต ุ: 

* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ ของมลูคา่หน่วยลงทุนของวันทําการล่าสดุกอ่นหนา้วันทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน แต่
ไม่ตํ่ากว่า 200 บาท โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหว่าง
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว  
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.08025 สงูสดุไมเ่กนิ 

 0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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1. ดชันชีีว้ดั  คอื ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI)  
 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 
3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -15.3987% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 9.96% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity General 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500/CG-RMF 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

 

 - ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

 - คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500/CG-RMF 
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2561 2560 2559 

CG-RMF 

Benchmark  

ผลตอบแทนกองทนุรวม 11.41% 6.41% 25 11.41% 25 7.52% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.32%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 12.78% 6.61% 25 12.78% 25 11.89% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.95%

ความผันผวนของกองทนุ 5.78% 3.81% 5 5.78% 5 11.07% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.96%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 5.54% 3.72% 5 5.54% 5 10.88% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.37%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

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

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500/CG-RMF
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  ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2562 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกันในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 20 ธันวาคม 2559 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 

วนัท าการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํ่า                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหทัธนกลุ * 20 ธันวาคม 2559 

นายสทิธิศ์กัดิ ์ณัฐวฒุ ิ* 20 ธันวาคม 2559 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 20 ธันวาคม 2559 

นายชยัยนัต ์จันทนครี ี 20 ธันวาคม 2559 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร * 20 ธันวาคม 2559 

นายธนกร ธรรมลงกรต 20 ธันวาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ * 19 มถินุายน 2560 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1.ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2343-3000 

2.ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท ์0-2626-7777 

3.ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2 299-1111 

4.บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5000,0-2287-6000 

5.บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-6300 

6.บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2659-8000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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7.บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7384,0-2659-8402 

8.บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2680-1000 

9.บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

10.บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

11.บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-1755, 0-2635-1718 

12.บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

13.บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2646-4540, 0-2646-9987-8 

14.บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8882 

15.บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2657-7171 

16.บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2231-1111 ตอ่ 

658,679,684,699 

17.บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2632-0777, 0-2231-3777 

18.บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2648-1111 ตอ่1438,1447,1475 

19.บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2801-9100,0-2343-9500 

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

21.ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์0-2299-8000 

22.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2359-0000 ตอ่ 4800,4750, 4700 

23.บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จํากดั : โทรศพัท ์0-2684-8737,0-2684-8888 

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

25.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 

26.ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

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

28.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุบรอดเกท (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2620-6830-36 

29.บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

30.บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศพัท ์0-2107-1860 

31.บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากัด : โทรศพัท ์0-2231-8555 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 106.43% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

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

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

Website : www.uobam.co.th  / Email : wealthservice@uobam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

http://www.uobam.co.th/
mailto:wealthservice@uobam.co.th
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่28 มถิุนายน 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ ้
ลงทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ข ึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปัจจัยความเสีย่งทีส่ําคัญเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยท์ี่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน 
ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) 
ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลง
ของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมี
การลงทุนในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทุนในหลักทรัพย์
พืน้ฐาน (Underlying Security) 

3. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถ
ในการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 
ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอื
ลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาด
กลางและหุน้ขนาดเล็กทีก่องทุนพจิารณาลงทุนอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้
ขายหลักทรัพยน์อ้ยกวา่หุน้ขนาดใหญ ่ซึง่อาจทําใหก้องทุนมขีอ้จํากัดในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณ
และราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตวั (Concentration Risk) หมายถงึ กองทุนจะเนน้ลงทุน
ในหุน้ขนาดกลางและขนาดเล็กจงึทําใหก้ารลงทุนในหลักทรัพยม์คีวามหลากหลายนอ้ยกวา่ และมกีาร
กระจายการลงทนุตํา่กวา่กองทนุตราสารทนุท่ัวไป 

 
 

 


