ี "
"รองร ับกองทุนสํารองเลียงชพ

ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 23 มีนาคม 2565

ี
กองทุนเปิ ด บรรษ ัทภิบาล เพือการเลียงชพ
Good Corporate Governance RMF
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC
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CG-RMF
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
ี
กองทุนทีลงทุนแบบไม่มค
ี วามเสยงต่
างประเทศ

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ึ ระบบธรรมาภิบาล
กองทุนมีนโยบายทีจะเน ้นการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ซงมี
ทีดีตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษั ทภิบาล (CG Scoring) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
ึ
หน่ วยงานอืนใดทีเป็ นทียอมรั บ ทีมีการจั ดเกณฑ์บรรษั ทภิบาล ซงกรอบการจั
ดเกณฑ์ในเรืองดังกล่าว จะพิจารณา
สาระสําคัญ เช่น การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส หรือความรับผิดชอบของกรรมการ หรือการปฏิบัตท
ิ ีเท่าเทียม
ี หรือสท
ิ ธิของผู ้ถือหุ ้น เป็ นต ้น โดยในการพิจารณาระบบธรรมาภิบาล
กันต่อผู ้ถือหุ ้น หรือบทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสย
ทีดีกองทุนจะพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ในอันดับ 3 ขึนไป ทังนี กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure
ิ สุทธิ
ในตราสารทุนทีมีลั กษณะดั งกล่ าวโดยเฉลียในรอบปี บั ญช ีมากกว่ าหรือเท่ ากั บ 80% ของมู ลค่ าทรั พย์ส น
ิ อืนใดหรือการหาดอกผลโดยวิธี
สําหรับเงินลงทุนสว่ นทีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรั พย์ส น
อืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ื
ิ ธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
กองทุนอาจจะเข ้าทําสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivatives) เพือเพิมประสท
ึ
ี (Hedging) จากการลงทุนโดยกองทุนอาจลงทุนใน Derivatives ที
Management) ซงรวมถึ
งการป้ องกันความเสยง
ิ ค ้าหรือตัวแปรเป็ นหลักทรัพย์ และ/หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบียและ/หรือ อันดับความน่าเชือถือ
มีสน
ิ ค ้าหรือตัวแปรอืนใด ตามทีสํานั กงานคณะกรรมการ
หรือเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนีของตราสารแห่งหนี และ/หรือสน
ื
ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนดหรือให ้ความเห็ นชอบ ทั งนี กองทุนอาจลงทุ นในตราสารทีมีลั กษณะของสั ญญาซ อขาย
ื
ล่วงหน า้ แฝง (Structured Notes) รวมทังทําธุรกรรมการให ้ยืมหลักทรั พย์ หรือธุรกรรมการซ อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส
ี ํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนสามารถถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปี บริบรู ณ์ และถือหน่ วยลงทุนไม่น ้อยกว่า 5 ปี
2. ผู ้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีกองทุนรวมไปลงทุน ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลดลง
จนตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
3. ผู ้ทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวั งผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทัวไป
4. เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริษัททีจดทะเบียน
ี หลังเกษี ยณอายุ รวมทังการได ้รั บ
ในตลาดทีมีธรรมภิบาลทีดีและเพือสง่ เสริมการออมระยะยาวเพือการเลียงชพ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุน

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
1. ผู ้ลงทุนทีต ้องการใช ้เงินก่อนอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์
้ นก่อนถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปี
2. ผู ้ลงทุนทีอายุเกิน 55 ปี บริบูรณ์ แต่ต ้องการใชเงิ
3. ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
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ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


ื ชชวนฉบั
ี
อ่านหนั งสอ
บเต็ม หรือสอบถามผู ้สนั บสนุนการขายและบริษัทจัดการ



อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีสําค ัญ
1.

กองทุนรวมมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช ้เงินลงทุนใน
จํานวนทีน ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง

2.

ึ ษาข ้อมูลเกียวกับสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี ทระบุ
ผู ้ลงทุนควรศก
ี
ไว ้ในคู่ม อ
ื การลงทุนในกองทุนรวมเพือการ
ี
เลียงชพ

3.

ิ ค ้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสยง
ี ก่อนตัดสน
ิ ใจลงทุน
ผู ้ลงทุนควรทําความเข ้าใจลักษณะสน

4.

ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน รวมเมือมีความเข ้าใจในความเสียงของสัญ ญาซือขายล่วงหน ้า และผู ้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและ
ฐานะการเงินของผู ้ลงทุนเอง

5.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
ี
Management) กองทุนจึงมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมอืน จึงเหมาะสมกับผู ้ลงทุนทีต ้องการผลตอบแทนสูงและ
ี
สามารถรับความเสยงได
้สูงกว่าผู ้ลงทุนทัวไป

6.

กองทุนนีอาจลงทุนในหรือมีไว ้ซึงตราสารทุนของบริษัททีไม่ได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted
ื อตํากว่าทีสามารถลงทุนได ้ (Non – investment grade)
securities) และตราสารหนีทีมีอันดับความน่ าเช อถื
ื อ (Unrated securities) ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยงจาก
ี
หรือตราสารหนีทีไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่ าเชอถื
การผิดนั ดชําระหนีของผู ้ออกตราสาร ซึงส่งผลให ้ผู ้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทังจํ านวนได ้
และในการขายคืนหน่ วยลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินคืนตามทีระบุไว ้ในโครงการจัดการ

7.

ี ไปจําหน่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ นประกัน
ผู ้ลงทุนไม่สามารถนํ าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชพ

8.

ิ ธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ป ฏิบั ตต
ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได ้รับ สท
ิ ามเงือนไขการลงทุน และจะต ้องคืน
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี ทเคยได
สท
ี
้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั นจะต ้องชําระเงินเพิมและเบียปรับตามกฎหมาย

9.

ในกรณีทมี
ี แ นวโนม้ ว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุน เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจํ าหน่ ายได ้
ื
แล ้วทังหมด บริษัทจั ดการอาจใชดุ้ ลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจจะยกเลิกคําสังซอขายหน่
วยลงทุน
ทีได ้รับไว ้แล ้วหรือหยุดรั บคําสังดังกล่าวได ้

10. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้
โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ตัวอย่าง
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ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ความเสียงจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํา
กลุม
่ หุ ้นทีเน ้นลงทุน

สูง
General

Large Cap

Mid/Small

Sector

ความเสียงจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนนีมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Energy
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
ประกันชวี ต
ิ และ
ประกันภัย 0.98 %

ิ ทรัพย์
เงินฝากและสน
อืนๆ 5.72 %

การท่องเทียวและ
สันทนาการ 0.34 %

การแพทย์ 3.09 %

เยือกระดาษและกระดาษ
0.15 %

บรรจุภัณฑ์ 1.19 %

ธนาคาร 10.17 %

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 23.01 %

เคมีภัณฑ์และพลาสติก
3.21 %
ขนสง่ 9.03 %

ยานพาหนะและอุปกรณ์
0.81 %

ธุรกิจการเกษตร 0.57 %
วัสดุกอ
่ สร ้างและตกแต่ง
1.98 %

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร
11.91 %

ื
ิ มพ์ 2.58 %
สอและส
งพิ
อาหารและเครืองดืม
1.54 %

พาณิชย์ 10.40 %

อืน ๆ 0.33 %
เงินทุนและหลักทรัพย์
1.17 %

ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.67 %
7.96 %

บริการรับเหมาก่อสร ้าง
0.19 %

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

5.31

2.

บริษัท แอดวานซ ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

4.61

3.

ี ี ออลล์ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ซพ

4.56

4.

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด (มหาชน)

4.55

5.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํ ากัด (มหาชน)

4.30

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้ร ับ
ด ังนน
ั คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด ังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00

สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.00

1.6050

สูงสุดไม่เกิน
2.70175

1.7588
สูงสุดไม่เกิน
0.08025

สูงสุดไม่เกิน
0.4280

0.0214

0.1284

0.0040

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใชจ่้ ายอืนๆ

1.00
0.00
การจัดการ

รวมค่าใชจ่้ าย

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษี มล
ู ค่าเพิมหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0037 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00

ยกเว ้น

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

1.00

ยกเว ้น

ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื

1.00

ยกเว ้น

ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ

1.00

0.25**

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

ไม่ม ี

ไม่ม ี

*

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สังซอหรื
ื
ทังนี บริษั ทจัดการขอสงวนสท
อผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละคนไม่เท่ากันได ้

** อัตราร ้อยละ ของมูลค่าหน่ วยลงทุ นของวันทําการล่าสุดก่อนหน ้าวันทํารายการสับเปลียนหน่ วยลงทุน แต่ไม่
ื น หน่ วยลงทุนจะเรีย กเก็ บ จากผู ้ถือ
ตํ ากว่า 200 บาท โดยบริษั ทจั ดการหรือ ผู ้สนั บสนุ น การขายหรือรั บ ซอคื
ั ับเปลียนหน่ วยลงทุน ทังนี ในกรณีทเป็
หน่ วยลงทุนโดยตรงเมือผู ้ถือหน่วยลงทุนยืนคําสงส
ี นการสับเปลียนระหว่าง
ี ภายใต ้การบริหารของบริษัทจั ดการ บริษัทจัดการจะยกเว ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
กองทุนรวมเพือการเลียงชพ
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นย ันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ ด ัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน

20.00%

CG-RMF

17.67%

17.15%

Benchmark

18.13%

17.30%

15.00%
10.00%
5.00%

2.99%

4.29%

0.00%
-5.00%
-5.24%
-10.00%

-8.08%
-10.30%

-11.57%

-15.00%
2564

2563

2562

2561

2560

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -39.1092%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.26% ต่อปี
5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap
้ ยบเทียบ
หมายเหตุ : ตังแต่วันที 1 มีนาคม 2565 เป็ นต ้นไป มีการเปลียนแปลงประเภทกองทุนรวมเพือใชเปรี
ผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย เป็ น Equity General
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

17.15%

3.74%

25

5.16%

50

17.15%

50

2.18%

50

2.48%

50

N/A

Percentile ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น*
N/A

2.72%

ผลตอบแทนตวั ชีว ัด

17.67%

3.41%

50

5.56%

50

17.67%

25

5.14%

25

4.62%

25

N/A

N/A

5.03%

ความผ ันผวนของกองทุน

12.25%

5.76%

5

8.09%

5

12.52%

25

19.30%

5

16.26%

5

N/A

N/A

16.13%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด

11.78%

5.08%

5

7.72%

5

12.05%

5

21.30%

50

17.84%

50

N/A

N/A

17.70%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500
(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Equity Large Cap ข ้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นั นมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตารางจะทราบว่า
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

20 ธันวาคม 2559

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
น
หน่วยลงทุน

ื : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ว ันทําการซอ
ื
มูลค่าขันตําของการซอครั
งแรก

: ไม่กําหนด

ื
มูลค่าขันตําของการสังซอครั
งถัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กาํ หนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซือคืนหน่วยลงทุน
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ื ้จัดการกองทุน
รายชอผู

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นายธนกร ธรรมลงกรต

20 ธันวาคม 2559

นายสิทธิศักดิ ณั ฐวุฒ*ิ

20 ธันวาคม 2559

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ

20 ธันวาคม 2559

นายวีรชัย จันเป็ ง*

1 มิถน
ุ ายน 2564

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒก
ิ ล
ุ

1 มิถน
ุ ายน 2564

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกล
ุ *

19 มิถน
ุ ายน 2560

นางสาวชืนสุมน พรสกุลศักดิ

11 สิงหาคม 2564

* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุน และผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม

ผู ้สนั บสนุนการขายหรือ
ื น
รับซอคื

1.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777

2.

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป
๊ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111

3.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500

4.

ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115

5.

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

6.

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558

7.

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
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8.

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621

9.

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293,
0-2829-6294

10. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
11. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
13. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
14. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
15. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
16. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
17. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
18. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
19. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
21. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
22. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
24. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
25. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
26. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
27. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด : โทรศัพท์ 0-2351-1800
28. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
29. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
30. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327 หรือ 0-2359-0000
31. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
32. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2088-9797
33. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5000
34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 หรือ
0-2861-6090
35. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
36. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
37. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํา กัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
38. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
40. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีว ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
41. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่ง ตังขึน (ถ ้ามี)
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อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 112.89%

ติดต่อสอบถาม รับ
ื ชชวน
ี
หนั งสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

(ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564)

ี เซน
็ เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซย
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222
โทรสาร : 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิด
ความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั งไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสียงจากการลงทุนซึงผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต.
ื ช ชวนของกองทุ
ี
ได ้รั บรองถึง ความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
น รวม หรือ ได ้ประกัน ราคาหรือผลตอบแทนของ
ื ชชวนส
ี
หน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
ว่ นสรุปข ้อมูลสําคัญ
ณ วันที 23 มีนาคม 2565 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับ
รองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ ว ม
ปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบ
อ ัตราสว
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จั ดการกองทุนได ้ดียงขึ
ถึงปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดย
ื
ิ กั บผลรวมของมูล ค่าการขายทรั พ ย์ส น
ิ ที
คํ านวณจากมู ลค่าทีตํ ากว่าระหว่างผลรวมของมูล ค่า การซ อทรั
พ ย์สน
ิ
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์ส นสุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
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คําอธิบายเพิมเติม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเต ิม
ี
ี
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) หมายถึง ความเสยงที
มูลค่าของหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุน
่
จะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังใน
ึ จารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวม
และต่างประเทศ เป็ นต ้น ซงพิ
มีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี
ั
ื
ื
2. ความเสยงจากการทํ
าสญญาซ
อขายล่
วงหน้า (Derivatives) หมายถึง สัญญาซอขายล่
วงหนา้ บางประเภท
อาจมีการขึนลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐาน ดังนั นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกล่าวย่อมทําให ้สินทรัพย์มค
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนฐาน
ื
(Underlying Security)
ี
3. ความเส ยงจากการดํ
าเนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน
และความเข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึงจะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนันๆ
ี
4. ความเส ยงจากการขาดสภาพคล่
องของหล ักทร ัพย์ (Liquidity Risk) หมายถึง หุ ้นขนาดกลางและ
ื
หุ ้นขนาดเล็กทีกองทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือมีปริมาณการซอขายหลั
กทรัพย์
นอ
้ ยกว่าหุ ้นขนาดใหญ่ ซึงอาจทํ าให ้กองทุนมีข ้อจํ ากั ดในการซือขายหุ ้นได ้ตามปริมาณและราคาภายใน
เวลาทีต ้องการได ้
ี
5. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
ี
1) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ที
ส่งผลกระทบต่อการดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่ าเชอถื
ื อ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
อยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ี
2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ท ี
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่ าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผั นผวนมากกว่ ากองทุนที
กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที
ผู อ
้ อกเสนอขายอยู่ ในประเทศไทย ซ ึงหากเกิด เหตุ การณ์ ท ี ส ่งผลกระทบต่ อ ประเทศดั งกล่ าว เช่ น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนที
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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