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กองทนุเปิด หุน้ทนุเพือ่การเลีย้งชพี 

Equity Retirement Mutual Fund: ERMF 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
(Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562 

 

"รองรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี" 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมนีโยบายทีจ่ะเนน้การลงทุนในตราสารแหง่ทุนของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และ/
หรอืบรษัิททีอ่ยู่ในระหวา่งด าเนนิการขอเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ กองทุนจะ
ลงทุนโดยม ีNet Exposure ในตราสารทุนทีม่ลีักษณะดังกลา่วโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชมีากกวา่หรอืเท่ากับ 
80% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิส าหรับเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รอื
ทรัพย์ส ินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้หรอืตัว

แปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนกีลุม่หลักทรัพย ์และ/หรอือัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่นเงนิ และ/หรอือันดับ

ความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนีข้องตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง (hedging) หรอืการหา

ดอกผลโดยวธิกีารอืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอื

ลดลงจนต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุน

ในตราสารหนีท่ั้วไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการไดรั้บสทิธปิระโชนท์างภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี และมุง่หวัง

ผลตอบแทนทีส่งูจากการลงทุนระยะยาวในตลาดหุน้ โดยสามารถรับความเสีย่งจากความผันผวนของ   

ตลาดหุน้ได ้

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

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

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทนุ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุเปิด 
หุน้ทนุเพือ่การเลีย้งชพี เมือ่เห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และ
ผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไป

เป็นประกัน 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัต ิ

ตามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนั้น

จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ และ/หรอื เบีย้ปรับปรับตามประมวลรัษฎากร 

4. ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี รวมทัง้

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ และขอรับคูม่อืการลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวม หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
                     ต า่                                                                                           สงู 

 

 

                            ต า่                                                                                             สงู 
 

 
 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต า่                   สงู 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 7.84 

2. บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 7.81 

3. บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 6.37 

4. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 5.98 

5. บรษัิท ปนูซเิมนไทย จ ากัด (มหาชน) 4.11 

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

 

 

 

 

 

 

ขนสง่ 7.74% 

เคมภีัณฑแ์ละ
พลาสตกิ 2.77% 

พาณชิย ์10.81% 

ธนาคาร 13.39% 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 

9.51% 

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
5.29% 

พัฒนา
อสังหารมิทรัพย ์

5.52% 

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 

17.15% 

วัสดกุอ่สรา้งและ
ตกแตง่ 4.11% 

อาหารและเครือ่งดืม่ 
2.63% 

เงนิทนุและหลักทรัพย ์
3.77% 

การแพทย ์3.57% 

สือ่และสิง่พมิพ ์
1.14% 

เงนิฝากและสนิทรัพย์
อืน่ๆ 12.61% 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ ประกาศหนังสอืพมิพ ์เรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0060 , ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิ

ในอตัรารอ้ยละ 0.0030 เป็นตน้  

 
 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่

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

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 

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 

* คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเรยีกเก็บในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต ้
การบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

 

 

 

1.6050 

0.0214 
0.1284 

0.0094 

1.7642 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.1391 
สงูสดุไมเ่กนิ 

 0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

3.4775 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -18.5912% 
 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 11.27% ตอ่ปี 

 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity General 
*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033/ERMF 

 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

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

 

 

 

 

 

-8.94% 

11.72% 13.14% 

-7.27% 

11.61% 

-8.08% 

17.30% 

23.85% 

-11.23% 

19.12% 

-20.00% 

-10.00% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

2561 2560 2559 2558 2557 

ERMF Benchmark 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 12.28% 7.10% 25 12.28% 25 10.47% 25 6.80% 50 4.61% 50 13.36% 50 15.11%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 12.78% 6.61% 25 12.78% 25 11.89% 5 9.56% 25 6.38% 25 15.22% 5 14.47%

ความผันผวนของกองทนุ 5.69% 3.72% 5 5.69% 5 11.12% 50 10.61% 25 11.27% 50 16.64% 95 20.84%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั 5.54% 3.72% 5 5.54% 5 10.88% 50 11.20% 50 11.27% 50 14.84% 25 19.45%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

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

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033/ERMF
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90033/ERMF
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2562 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกันในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถน าไปเปรียบเทียบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 19 ธันวาคม 2545 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหทัธนกลุ* 20 กรกฎาคม 2550 

นายสทิธศิกัดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัยนัต ์จันทนครี ี 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร*  2 มนีาคม 2558 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทั่วประเทศ : โทรศัพท ์0-2343-3000 

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

3. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 

4. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศัพท ์0-2788-2000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2205-7000 ตอ่ 8888 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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7. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2299-1111 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2658-6300 

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

11. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2680-1000 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคท ีซมิโิก ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-1755, 0-2635-1718 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2949-1500 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2646-4540, 0-2646-9987-8 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8852 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2657-7171 

21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2231-8555 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2231-1111 
ตอ่ 658,679,684,699 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2632-0777,0-2231-3777 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั : โทรศัพท ์0-2660-5000 ตอ่ 5482,5483 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2846-8689 

26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2648-1111 ตอ่ 
1438,1447,1475 

27. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

28. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์0-2299-8000 

29. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2359-0000 ตอ่ 
4800,4750,4700 

30. บรษัิท ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั : โทรศัพท ์0-2223-2288 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2684-8888,0-2684-8737 

32. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-5033 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศัพท ์ 0-2861-5508 

34. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2633-6000 

35. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

36. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จ ากดั : โทรศัพท ์      
0-2620-6830-36  

37. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศัพท ์       
0-2026-5100 
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38. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์      
0-2107-1860 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 37.51% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

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 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ ณ วนัที ่28 มถินุายน 2562  แลว้ดว้ยความระมัดระวงัในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทุนไดด้ยี ิง่ข ึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปัจจัยความเสีย่งทีส่ าคัญเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวม
ลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม 
หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการ
ด าเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและ
หุน้ขนาดเล็กทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์
นอ้ยกวา่หุน้ขนาดใหญ่ ซึง่อาจท าใหก้องทุนมขีอ้จ ากัดในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายใน
เวลาทีต่อ้งการได ้

4. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (Concentration Risk) หมายถงึ กองทนุจะเนน้ลงทนุในหุน้ขนาด
กลางและขนาดเล็กจงึท าใหก้ารลงทุนในหลักทรัพยม์คีวามหลากหลายนอ้ยกวา่ และมกีารกระจายการ
ลงทนุต า่กวา่กองทนุตราสารทนุท่ัวไป 

 
 


