ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ี 3
กองทุนเปิ ด มุง
่ ร ักษาเงินต้นเพือการเลียงชพ
Capital Protected Retirement Mutual Fund 3
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

CPRMF3
กองทุนรวมผสม
ี (Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนรวมเพือการเลียงชพ
กองทุนรวมมุง
่ ร ักษาเงินต้น (Capital Protected Fund)
ี
กองทุนทีลงทุนแบบมีความเสยงท
งในและต่
ั
างประเทศ
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คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
ิ ทีกองทุนรวมลงทุน
ทร ัพย์สน
การลงทุนของกองทุนรวมแบ่งออกเป็ น 2 สว่ น
่ นที 1 ลงทุนในตราสารแห่งหนีทีเป็ นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีอันดับความน่าเชอถื
ื ออยู่ในสอง
สว
ั ญาใชเงิ
้ นหรือบัตรเงินฝากทีบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซเิ อร์เป็ นผู ้ออกเพือการกู ้ยืมหรือรับ
อันดับแรก และ/หรือตัวสญ
เงินจากประชาชน และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิ ชย์ หรือ บั ตรเงินฝากทีธนาคารพาณิ ชย์เป็ นผู ้ออก และ/หรืออาจลงทุ นใน
ิ อืนทีมีความเสยงตํ
ี า หรือมีความเสยงเที
ี
ี
ิ ดังกล่าวข ้างต ้น ทังนี โดย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ยบเคียงได ้กับความเสยงในทรั
พย์สน
ิ
ี ม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ
ได ้รับความเห็ นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีม ูลค่ ารวมกั นทั งสนโดยเฉลี
ยในรอบปี บั ญชไ
ิ สุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สน
ส่วนที 2 จะเป็ นการลงทุ นในส่ วนทีเหลือจากส่วนที 1 โดยจะลงทุ นในหุ ้น หุ ้นกู ้ และ/หรือหลั กทรั พย์ หรือทรั พย์ส ินอืนที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดให ้เป็ นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี หรืออนุญาตให ้ลงทุนได ้
นอกจากนี ในการลงทุนส่วนที 2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient portfolio management)
ื
ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุ นในตราสารทีมีลั กษณะของสัญญาซ อขายล่
วงหน ้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit
Linked note

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการเคลือนไหวตามดัชนีชวัี ด (Passive Management)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
1. ผู ้ลงทุนสามารถถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปี บริบรู ณ์ และถือหน่วยลงทุนไม่น ้อยกว่า 5 ปี
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการได ้รั บสิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี จ ากการลงทุน ในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ และมุ่งหวั ง
ี
ี เงินต ้นทีเริมลงทุน
ผลตอบแทนทีเหมาะสมในระยะยาว และไม่ต ้องการรับความเสยงจากการสู
ญเสย
3. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้
ึ
4. ผู ้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีกองทุนรวมไปลงทุน ซงอาจจะปรั
บตัวเพิมสูงขึน หรือลดลง
จนตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
5. ผู ้ทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวั งผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทัวไป

กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
้ นก่อนอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์
1. ผู ้ลงทุนทีต ้องการใชเงิ
้ นก่อนถือหน่วยลงทุนครบ 5 ปี
2. ผู ้ลงทุนทีอายุเกิน 55 ปี แต่ต ้องการใชเงิ
3. ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
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ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
่ ารฝากเงิน และมีค วามเสยงของการลงทุ
ี
1. การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใชก
น ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
มุ่งรั กษาเงินต ้นเพือการเลียงชีพ 3 เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตน
ี
และผู ้ลงทุนยอมรับความเสยงที
อาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าวได ้
ี จะไม่ได ้รั บสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัตต
2. ผู ้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
ิ ามเงือนไข
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี ทเคยได
การลงทุน และจะต ้องคืนสท
ี
้รับภายในกํ าหนดเวลา มิฉะนั นจะต ้องชําระเงินเพิม และ/หรือ
เบียปรับตามประมวลรัษฎากร
ี ไปจําหน่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ นประกัน
3. ผู ้ลงทุนไม่สามารถนํ าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
4. กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต ้นเป็ นเพียงชือเรีย กประเภทของกองทุน รวมทีจั ด นโยบายการลงทุนเพือให ้เงินต ้น
ี
ี 3 มิได ้รับประกันเงินลงทุน
ของผู ้ถือหน่ วยลงทุนมีความเสยงตํ
า โดยกองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต ้นเพือการเลียงชพ
หรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด
ึ ษาข ้อมูลเกียวกับสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี ทระบุ
ี
5. ผู ้ลงทุนควรศก
ี ไว ้ในคูม
่ อ
ื การลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชพ
ี
้ นลงทุนในจํ านวน
6. กองทุนรวมมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใชเงิ
ทีน ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
7. ในกรณี ท ีมีแนวโน ม
้ ว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุ นทีจํ าหน่ ายได ้แล ้ว
ั อขายหน่
ื
ทังหมด บริษัทจั ดการอาจใชดุ้ ลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสงซ
วยลงทุนทีได ้รับไว ้
ั งกล่าวได ้
แล ้วหรือหยุดรับคําสงดั
8. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทั งหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ตัวอย่าง
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ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ี
ความเสยงจากการกระจุ
กต ัวลงทุนในผูอ
้ อกรายใดรายหนึง (High issuer concentration risk)
ตํา
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา

สูง
20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง
20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk)
ตํา
ี fx
การป้ องกันความเสยง

สูง
ทังหมด / เกือบทังหมด

บางสว่ น

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 0 % ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ี
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
ิ ทรัพย์อนๆ
สน
ื 0.02 %
เงินฝาก 7.20 %

ตราสารทุน 3.52 %

พันธบัตรรัฐบาล
89.26 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB256A 17/06/20 .950

69.47

2.

พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB24DB 17/12/20 1.450

19.79

3.

เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

6.12

4.

เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จํ ากัด (มหาชน)

1.08

5.

หุ ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

0.27

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

6.00
5.00

สูงสุดไม่เกิน
4.0981

4.00
3.00
2.00

สูงสุดไม่เกิน
1.0700
1.0700

1.00
0.00

1.2370
สูงสุดไม่เกิน
0.0749
0.0214

การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.1070
0.1070

0.0386

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0363 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ
ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื
ั
ค่าธรรมเนียมการสบเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
*

สูงสุดไม่เกิน
1.00
1.00
1.00
1.00
ไม่ม ี
รายการละ 50 บาท

เก็ บจริง
ยกเว ้น
ยกเว ้น
ยกเว ้น
0.25*
ไม่ม ี
รายการละ 50 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บในกรณีทเป็
ี นการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ภายใต ้การบริหารของบริษัทจัดการอืน ทังนีในกรณีทเป็
ี นการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
ภายใต ้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทังนี ในกรณีทมี
ี การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบระยะเวลาการเปิ ดรับซือคืนหน่วยลงทุนปกติ บริษัทจัดการจะคิดค่าส่วนต่างค่ารับ
ซือคืนหน่วยลงทุนจากผู ้ลงทุนในอัตราไม่เกินร ้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช ้คํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
ิ
1. ด ัชนีชวี ัด คืออ ัตราผลตอบแทนของสนทร
ัพย์คม
ุ ้ ครองเงินต้น (Core Asset Index Return)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
CPRMF3

Benchmark
3.75%

4.00%

3.31%

3.00%

3.21%

2.66%

2.63%

2.19%
2.00%

1.53%

1.47%

1.00%
0.00%
-1.00%

-0.80%

-0.82%

-2.00%
2563

2562

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -3.6884%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 1.71% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90036
6. ความผ ันผวนของสว่ นต่างผลการดําเนินงานและด ัชนีชวี ัด (Tracking Error : TE) คือ 1.56% ต่อปี
Tracking Difference : TD 1 Year คือ -0.34%
7. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

0.40%

0.40%

N/A

0.40%

N/A

0.58%

N/A

0.38%

N/A

0.85%

N/A

2.18%

N/A

2.82%

ผลตอบแทนตวั ชีว ัด

-0.17%

1.00%

N/A

-0.17%

N/A

0.92%

N/A

1.86%

N/A

1.85%

N/A

2.70%

N/A

3.11%

ความผ ันผวนของกองทุน

1.09%

0.54%

N/A

1.09%

N/A

1.71%

N/A

1.94%

N/A

1.71%

N/A

2.20%

N/A

2.74%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด

1.03%

0.40%

N/A

1.03%

N/A

1.14%

N/A

1.09%

N/A

0.96%

N/A

1.32%

N/A

1.84%

-

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/90036
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

22 ธันวาคม 2547

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื :
ว ันทําการซอ
ทุกๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ ง 5 วันทําการสุดท ้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ 5 ปี
โดยยกเว ้น สว่ นต่างค่าขายหน่วยลงทุน
ทุกๆ ปี : ในชว่ ง 5 วันทําการสุดท ้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทังนี บริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บสว่ นต่างค่าขายหน่ วยลงทุนในอัตราไม่เกินร ้อย
ละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใชคํ้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน
ื
มูลค่าขนตํ
ั าของการซอคร
งแรก
ั

: ไม่กําหนด

ั อคร
ื
มูลค่าขนตํ
ั าของการสงซ
งถ
ั ัดไป : ไม่กําหนด
ว ันทําการขายคืน :
ทุกๆ รอบ 5 ปี : ในช่วง 5 วันทําการสุดท ้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ 5 ปี โดย
ื นหน่วยลงทุนและต ้องยืนคําสังล่วงหน ้าไม่
ยกเว ้นสว่ นต่างค่ารับซอคื
น ้อยกว่า10วันทําการ
ทุกๆ ปี :ในชว่ ง 5 วันทําการสุดท ้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทังนี บริษัทจัดการ
ื นหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 5 ของ
อาจเรียกเก็บสว่ นต่างค่ารับซอคื
ื นหน่วยลงทุนและต ้องยืนคําสงั
มูลค่าหน่วยลงทุนทีใชคํ้ านวณราคารับซอคื
ล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า10วันทําการ
มูลค่าขนตํ
ั าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขนตํ
ั า

: ไม่กาํ หนด
: ไม่กาํ หนด

ื นหน่ วยลงทุน
ระยะเวลาการร ับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซอคื
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
หมายเหตุสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน

รายชือผู ้จัดการกองทุน

ชือ-นามสกุล

ว ันทเริ
ี มบริหารกองทุนนี

นายจารุวต
ั ร ปรีดเปรมกุ
ิ
ล*

22 ธันวาคม 2547

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ

1 กรกฎาคม 2556

นางสาวลินดา อุบลเรียบร ้อย

15 พฤษภาคม 2549

นายวีรยุทธ ห์ลล
ี ะเมียร*

18 กรกฎาคม 2551

ิ ธิศก
ั ดิ ณัฐวุฒ*ิ
นายสท

1 กรกฎาคม 2556

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ

1 กรกฎาคม 2556
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ื
ชอ-นามสกุ
ล

ว ันทเริ
ี มบริหารกองทุนนี

นายธนกร ธรรมลงกรต

4 กรกฎาคม 2559

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกล
ุ *

19 มิถุนายน 2560

นางสาวนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ

11 มิถุนายน 2562

นางสาวชืนสุมน พรสกุลศักดิ

2 ธันวาคม 2562

ั จันเป็ ง*
นายวีรชย

1 มิถุนายน 2564

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒก
ิ ล
ุ

1 มิถุนายน 2564

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
วงหน ้าเพิมเติม
ื น
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซอคื

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588 หรือ 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป
๊ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
12. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
13. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
16. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
17. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
23. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด : โทรศัพท์ 0-2351-1800
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27. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
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) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
38. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
40. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000

41. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
42. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด :โทรศัพท์ 0-2016-8600
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 9.72 %

ื ชชวน
ี
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

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

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th
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การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึง
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
มีความเสยงจากการลงทุ
นซงผู



ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต



ี
การพิจารณาร่างหนั งส ือช ชวนในการเสนอขายหน่
วยลงทุ นของกองทุ นรวมนี มิได ้เป็ นการแสดงว่าสํ านั กงาน
ื ชชวนของกองทุ
ี
ก.ล.ต. ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
นรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น ทั งนี บริษั ทจั ด การกองทุน รวมได ้สอบทานข ้อมู ล ในหนั ง สือ ชีชวนส่ว น
สรุป ข ้อมูล สํา คัญ ณ วั น ที 30 มิถุน ายน 2564 แล ้วด ้วยความระมั ดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสาํ คัญผิด

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ
แนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จั ดการกองทุนได ้ดียงขึ
ถึงปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดย
ื
ิ กับผลรวมของมู ลค่ าการขายทรั พย์สน
ิ ที
คํ านวณจากมูลค่ าทีตํ ากว่าระหว่างผลรวมของมู ลค่ าการซ อทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบ
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
ระยะเวลาเดียวกัน
Tracking Error (TE) หมายถึ ง ความผั น ผวนของส่ ว นต่ า งของผลตอบแทนเฉลี ยของกองทุ นรวมและ
ผลตอบแทนของดัชนีช วัี ดซึงสะท ้อนให ้เห็ นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี ชวัี ดของกองทุนรวมว่ามีการ
่ หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํา แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของ
เบียงเบนออกไปจากดัชนีชวัี ดมากน ้อยเพียงใด เชน
ี
ิ ธิภาพในการเลียนแบบ
กองทุนมีการเบียงเบนออกไปจากดัชนี ชวัดในอัตราทีตํ า ดั งนั น กองทุนรวมนี จึงมีประสท
ดัชนี อ ้างอิง ในขณะทีกองทุนรวมทีมีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบียงเบนออกจาก
ดั ชนี ชวัี ดในอัตราทีสูง ดั งนั นโอกาสทีผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลด
น ้อยลงเป็ นต ้น
Tracking Difference (TD) หมายถึง ค่ าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลียของกองทุนรวมและผลตอบแทน
ของดัชนีอ ้างอิงของกองทุน
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คําอธิบายเพิมเติม
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สําค ัญเพิมเติม
ี
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk)
ึ นกับปั จจั ยภายนอก เช่น
(1) กรณี กองทุ นรวมตราสารหนี เกิดจากการเปลียนแปลงของอั ตราดอกเบียซ งขึ
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจั ยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลง
ในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ้มปรับตัว
ื
สูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด ้วย ดังนั นราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซอขายใน
ิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชญ
ิ กับ
ระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรั พย์สน
การเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
(2) กรณี กองทุ น รวมตราสารทุ น หมายถึง ความเส ี ยงที มู ล ค่ า ของหลั ก ทรั พ ย์ ท ี กองทุ น รวมลงทุ น จะ
เปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและ
ต่างประเทศ เป็ นต ้น ซึงพิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี
2. ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
ื อของตราสารทีลงทุน(credit rating)ซงเป็
ึ นข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพิจารณา
น่ าเชอถื
จากผลการดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมาย
โดยย่อ ดังต่อไปนี

ระด ับการ
ลงทุน

ระดับทีน่า
ลงทุน

ระดับทีตํากว่า
น่าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตํา
ทีสุดทีจะไม่สามารถชาํ ระหนีได ้ตาม
กําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามี
ี
ความเสยงตํ
ามากทีจะไม่สามารถ
ชําระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ี
ความเสยงตํ
าทีจะไม่สามารถชําระหนี
ได ้ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ี
ความเสยงปานกลางที
จะไม่สามารถ
ชําระหนีได ้ตามกําหนด

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
Baa

ตํากว่า
BBB

ี
ความเสยงสู
งทีจะไม่สามารถชําระหนี
ได ้ตามกําหนด

ี
3. ความเสยงจากการดํ
าเนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และความเข ้มแข็งของ
ึ
องค์กรธุรกิจ ซงจะถู
กสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนันๆ
ี
ี
4. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสยงจากการที
ตราสารทีกองทุน
ถืออยู่นันมีสภาพคล่องตํา โดยการซือขายเปลียนมือของตราสารมีจํานวนครั งและปริมาณน ้อย อันเนืองมาจาก
อุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั นๆ อาจทําให ้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในชว่ งเวลาและราคาทีต ้องการได ้
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ี
5. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
ี
(1) ความเส ยงจากการลงทุ
นกระจุกตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ท ส่
ี งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ น
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ งหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ี
สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออก
เสนอขายอยู่ ในประเทศไทย ซึงหากเกิดเหตุ การณ์ ท ี ส่ งผลกระทบต่ อประเทศดั งกล่ าว เช่ น การเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ
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