
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 2566 

   

รองร ับกองทุนส ำรองเลี้ยงช ีพ  
กองทุนเปิด มุ่งร ักษำเงินต้นเพื่อกำร เลี้ยงช ีพ 1 (CPRMF1) 

   

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมผสม 

 Retirement Mutual Fund (RMF) / Capital Protected Fund / 
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

 กลุ่ม Miscellaneous 

ระดับควำมเส่ียง 
ต่ ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง 
ลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทำงเลือก 
โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนน้อยกว่ำ 80% ของ NAV 

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 
 ส่วนที่ 1 ลงทุนในตรำสำรหนี้ที่เป็นตรำสำรภำครัฐไทย และ/หรือ ต่ำงประเทศ เพ่ือมุ่งรักษำเงินต้น 

 ส่วนที่ 2 ลงทุนในตรำสำรทุน หุ้นกู้ เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทน 

 กองทุนจะลงทุนใน Derivatives เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุนส ำหรับกำรลงทุนในส่วนที่ 2 

 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคล่ือนไหวตำมดัชนีช้ีวัด (passive management/index tracking) โดย บลจ. 
จะพยำยำมด ำรงค่ำ tracking error : 1.49% ต่อปี 

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 

 

-1.09%

2.39%

-0.44%

0.03%

-0.98%

1.37%

3.19%

1.79%

0.29% 0.24%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2561 2562 2563 2564 2565

กองทนุ ดัชนีชีว้ดั Peer Avg

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทุน 0.33 0.33 0.24 -0.40 
ดัชนีช้ีวัด 0.67 0.67 0.91 0.90 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน - - - - 
ควำมผันผวนกองทุน 0.67 0.67 0.67 0.75 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 0.69 0.69 0.69 0.77 

 3 ปี 5 ป ี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

กองทุน 0.40 -0.01 0.94 2.54 
ดัชนีช้ีวัด 0.71 1.44 2.09 2.68 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน - - - - 
ควำมผันผวนกองทุน 1.45 1.59 1.98 2.65 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด 0.51 0.58 0.97 2.42 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 20 ธ.ค. 2545 
วันเร่ิมต้น class ไม่มีกำรแบ่ง Class 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย 

อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 

ผู้จัดกำรกองทุนรวม วันเร่ิมบริหำรกองทุน 
นำย ธนกร ธรรมลงกรต 06 ต.ค. 2565 

น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล 06 ต.ค. 2565 

ดัชนีช้ีวัด 
อัตรำผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (100%)  

ค ำเตือน 
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 

- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม 
มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือ

บริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง
ได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม” 
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กำรซ้ือหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรซ้ือ: โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุน          
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:30 น. 
กำรซ้ือคร้ังแรกขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
กำรซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรขำยคืน: โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุน    
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:00 น. 
กำรขำยคืนขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+3 
วันท ำกำรหลังจำกวันท ำรำยกำรขำยคืน 

หมำยเหตุ :  

วันท ำกำรซ้ือ : ทุกๆ รอบ 5 ปี : ในช่วง 5 วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤศจิกำยน ของทุกรอบ 5 ปี โดยยกเว้น  
ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน  

ทุกๆ  ปี : ในช่วง 5 วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บส่วนต่ำง   
ค่ำขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกิน 1 บำท ต่อหน่วยลงทุน 

วันท ำกำรขำยคืน : ทุกๆ รอบ 5 ปี : ในช่วง 5 วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤศจิกำยน ของทุกรอบ 5 ปี โดย 
ยกเว้นส่วนต่ำงค่ำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและต้องยื่นค ำส่ังล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10  วันท ำกำร  

ทุกๆ  ปี : ในช่วง 5 วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บส่วนต่ำง  

ค่ำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกิน 1 บำท ต่อหน่วยลงทุนและต้องยื่นค ำส่ังล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10 วันท ำกำร 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 1.0700 1.0700 
รวมค่ำใช้จ่ำย 5.3500 1.2742 
หมำยเหตุ : 

บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 1.00 ยกเว้น 

กำรรับซ้ือคืน 1.00 ยกเว้น 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ 1.00 ยกเว้น 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.00 0.25 
กำรโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี 

หมำยเหตุ :  
1. กรณีสับเปล่ียน RMF ภำยใต้กำรบริหำรของ บลจ. จะยกเว้นค่ำธรรมเนียม  
2. กรณีขำยคืน / สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ก่อนครบระยะเวลำ จะคิดส่วนต่ำงค่ำรับซ้ือคืนในอัตรำไม่เกิน     

1 บำท ต่อหน่วยลงทุน 
3. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร 

4. บลจ.จะปฏิเสธกำรโอน กองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
Maximum Drawdown -3.57 % 
Recovering Period 5 เดือน 
Tracking Error 0.06 % 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 0.38 เท่ำ 
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
breakdown % NAV 

1. พันธบัตรรัฐบำล 97.18 
2. เงินฝำก 2.71 
3. สินทรัพย์อ่ืนๆ 0.12 
  

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก 
holding % NAV 

1. พันธบัตร : กระทรวงกำรคลัง LB276A 17/06/20 1.000 97.18 
2. เงินฝำกออมทรัพย์ : ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 2.66 
3. เงินฝำกออมทรัพย์ : ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 0.05 
  

 

 
 

 

ค ำอธิบำย 
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด 

ไปจนถึงจุดต่ ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำต้ังแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้นกลับมำที่เงินทุนเร่ิมต้ นใช้ ระยะเวลำนำนเท่ำใด 

อ ัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง 
โดยค ำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูล ค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูล ค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV 

ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทุนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่สูง 

จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 

Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 
โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ 

Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio 

สูงกว่ำจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่ดีกว่ำ เน่ืองจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้ วัด 
ซึ่งเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ ำงเหมำะสม 

Beta : ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 

แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ 

หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด  
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัช นีชี้วัด 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัช นีชี้วัด มำกน้อยเพียงใด เช่น ห ำกกองทุนรวมมีค่ำ TE ต่ ำ แสดงว่ำ 

อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่ต่ ำ ดังน้ัน กองทุนรวมน้ีจึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีอ้ำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง 

แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีชี้ วัดในอัตรำที่สูง ดังน้ัน โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีโดยถือจนครบก ำหนดอำยุ ซึ่งค ำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคืนน ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 

โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหน้ี ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหน้ีแต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเน่ืองจำก Yield to Maturity 

มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหน้ีที่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหน้ีจนครบก ำห นดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ชั้น 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 
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