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ข้อมูลเพิม่เตมิส ำหรับผู้ถือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิตลิงค)์  
เก่ียวกับกำรให้บริกำรรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 
ตามหลกัเกณฑใ์นการประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนส่วนบุคคลของส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดให ้บริษัท 
เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ('เอฟดบับลิวดี' หรือ 'บรษิัทฯ’) จะตอ้งแจง้รายละเอียดเก่ียวกับ
การใหบ้ริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อใหเ้ป็นไปหลักเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จึงขอแจง้
รายละเอียดและขอ้มลูเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้
 

1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  
2. ค่าธรรรมเนียมที่ เอฟดบับลิวดี ไดร้บั (Trailing Fee)  
3. ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน (Custodian)  
4. รายชื่อบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ (List of AMCs) 
5. การวดัผลการด าเนินงานของพอรต์โฟลิโอ (Portfolio Benchmark) 
6. ผูจ้ดัการกองทนุส่วนบุคคล (Private Fund Manager) 

 

 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) 

เอฟดบับลิวดี ไม่มีบรษิัทที่เก่ียวขอ้งซึ่งประกอบธุรกิจจดัการกองทนุ
รวม หรือ ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ และ 
ผูร้บัฝากทรพัยส์ินที่บรษิัทฯ คดัเลือกมาจึงไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

  

  

ค่าธรรรมเนียมที่ เอฟดบับลิวดี 
ไดร้บั (Trailing Fee) 

เนื่องจาก เอฟดับบลิวดี ประกอบธุรกิจนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์
ประเภทหน่วยลงทุน และน าส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ดงันัน้ เอฟดบับลิวดี จะไดร้บัค่าธรรมเนียม
การเป็นนายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรพัย์จัดการ
กองทุน โดยไดร้บัส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการหรืออาจได้รับ
ค่าธรรมเนียมการขายจากบริษัทจัดการ ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ขึ ้นอยู่ กับข้อตกลงระหว่ างบริษัทฯ  กับบริษัทจัดการ  ทั้ งนี ้  
ค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ไดร้บัจากบริษัทจัดการไม่ไดส้่งผลใดๆ กับ
ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
การลงทนุ (ยนูิตลิงค)์ ที่บรษิัทฯ ไดร้บัอนมุติัจากส านกังาน คปภ. 



  

หนา้ 2 / 6 การลงทนุมคีวามเสี่ยง ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลู และท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 

  

  

ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน (Custodian) บริษัทฯ แต่งตัง้ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) เป็นผูร้บัฝากทรพัยส์ิน
ของบัญชีเดิมชื่อ บริษัทไทยพาณิชย ์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อลกูคา้ยนูิต ลิงค ์ภายหลงัเปลี่ยนชื่อบญัชีเป็น บรษิัท เอฟดบับลิว
ดี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า ยูนิต ลิงค์ และแต่งตั้ง
ธนาคารฮ่องกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอรป์อเรชั่น (HSBC) เป็นผู้รับ
ฝากทรพัยส์ินของบญัชีชื่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อลกูคา้ ยูนิต ลิงค ์โดยผูร้บัฝากทรพัยส์ินตอ้งเป็นบริษัท
ที่ไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการผูร้บัฝากทรพัยส์ินจาก ก.ล.ต. 

  

  

รายชื่อบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ (List of AMCs) 

ปัจจบุนั เอฟดบับลิวดี เสนอขายกองทนุรวมส าหรบักรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค)์ ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทนขายจาก
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ต่อไปนี ้
 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอเบอรดี์น (ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย จ ากดั 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เคดบับลิวไอ จ ากดั 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุพรนิซิเพิล จ ากดั 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จ ากดั 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  

ขอ้มลู ณ วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2565 
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การวดัผลการด าเนินงานของพอรต์โฟลิโอ  
(Portfolio Benchmark) 

  

   

พอรต์โฟลิโอแนะน าระดบัความเส่ียง 1 
นกัลงทนุความเส่ียงต ่า คะแนนความเส่ียงนอ้ยกว่า 15 คะแนน 

  

สดัส่วนการลงทนุของพอรต์โฟลิโอ ตวัชีว้ดัของพอรต์โฟลิโอแนะน า 
ตราสารทนุตา่งประเทศ  
ตราสารทนุในประเทศ  
ตราสารหนีท้ั่วโลก 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
สินคา้โภคภณัฑ ์

5% 
5% 

20% 
55% 

 
10% 
5% 

MSCI ACWI TR 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index 
ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market  
อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
FTSE EPRA Nareit Global REITs 
LBMA Gold Price A.M. 

5% 
5% 

20% 
55% 

 
10% 
5% 

    

   

พอรต์โฟลิโอแนะน าระดบัความเส่ียง 2 
นกัลงทนุความเส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า คะแนนความเส่ียง 15 – 21 คะแนน 

  

สดัส่วนการลงทนุของพอรต์โฟลิโอ ตวัชีว้ดัของพอรต์โฟลิโอแนะน า 
ตราสารทนุตา่งประเทศ  
ตราสารทนุในประเทศ  
ตราสารหนีท้ั่วโลก 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
สินคา้โภคภณัฑ ์

17% 
8% 

15% 
40% 

 
15% 
5% 

MSCI ACWI TR 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index 
ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market  
อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
FTSE EPRA Nareit Global REITs 
LBMA Gold Price A.M. 

17% 
8% 

15% 
40% 

 
15% 
5% 
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การวดัผลการด าเนินงานของพอรต์โฟลิโอ  
(Portfolio Benchmark) 

  

   

พอรต์โฟลิโอแนะน าระดบัความเส่ียง 3 
นกัลงทนุความเส่ียงปานกลางค่อนขา้งสงู คะแนนความเส่ียง 22 – 29 คะแนน 

  

สดัส่วนการลงทนุของพอรต์โฟลิโอ ตวัชีว้ดัของพอรต์โฟลิโอแนะน า 
ตราสารทนุตา่งประเทศ  
ตราสารทนุในประเทศ  
ตราสารหนีท้ั่วโลก 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
สินคา้โภคภณัฑ ์

20% 
21% 

8% 
31% 

 
15% 
5% 

MSCI ACWI TR 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index 
ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market  
อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
FTSE EPRA Nareit Global REITs 
LBMA Gold Price A.M. 

20% 
21% 

8% 
31% 

 
15% 
5% 

   

  

พอรต์โฟลิโอแนะน าระดบัความเส่ียง 4 
นกัลงทนุความเส่ียงสงู คะแนนความเส่ียง 30 – 36 คะแนน 

  

สดัส่วนการลงทนุของพอรต์โฟลิโอ ตวัชีว้ดัของพอรต์โฟลิโอแนะน า 
ตราสารทนุตา่งประเทศ  
ตราสารทนุในประเทศ  
ตราสารหนีท้ั่วโลก 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
สินคา้โภคภณัฑ ์

39% 
27% 

5% 
9% 

 
15% 
5% 

MSCI ACWI TR 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index 
ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market  
อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
FTSE EPRA Nareit Global REITs 
LBMA Gold Price A.M. 

39% 
27% 

5% 
9% 

 
15% 
5% 
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การวดัผลการด าเนินงานของพอรต์โฟลิโอ  
(Portfolio Benchmark) 

  

  

พอรต์โฟลิโอแนะน าระดบัความเส่ียง 5 
นกัลงทนุความเส่ียงสงูมาก คะแนนความเส่ียง 37 คะแนนขึน้ไป 

  

สดัส่วนการลงทนุของพอรต์โฟลิโอ ตวัชีว้ดัของพอรต์โฟลิโอแนะน า 
ตราสารทนุตา่งประเทศ  
ตราสารทนุในประเทศ  
ตราสารหนีท้ั่วโลก 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
สินคา้โภคภณัฑ ์

52% 
28% 

- 
5% 

 
15% 

-  

MSCI ACWI TR 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index 
ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market  
อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
FTSE EPRA Nareit Global REITs 
LBMA Gold Price A.M. 

52% 
28% 

- 
5% 

 
15% 

-  
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ผูจ้ดัการกองทนุส่วนบุคคล
(Private Fund Manager) 

ผู้จัดการกองทุนที่ท าหน้าที่ด  าเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้ก่ 
 
นาย เฉลิมรฐั ปัญจวฒันกลุ 

  

  

 


