
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มกราคม 2563 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 887.77

Equity General มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

17.8299

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

26 มถินุายน 2550

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.

70/30-D LTF -5.02 -7.66 -4.41 0.69 0.40 8.64 -2.42 7.58 การขายคืนหน่วยลงทนุ

SET TRI *** -5.11 -10.42 -4.75 1.79 2.33 11.93 -4.11 9.45 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.00 น.

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 4.40 6.03 7.45 7.56 7.46 11.79 3.24 14.99 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด SET TRI 6.21 8.34 10.22 11.04 10.84 14.33 4.68 19.17

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

ตัง้แตจ่ัดตัง้กองทนุ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ค่าธรรมเนียมการขาย

ไมม่ี

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก(ตราสารทนุ) กล ุม่อตุสาหกรรมตราสารทนุ 5 อนัดบัแรก ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

1.บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5.51% 1.พลงังานและสาธารณปูโภค 14.49% ไมม่ี

2.บริษทั แอดวานซ์  อินโฟร ์ เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 4.03% 2.ธนาคาร 11.59% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

3.บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 3.99% 3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.47% ยกเวน้ไมเ่รียกเก็บ

4.บริษทั กรงุเทพดสุิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 3.44% 4.ขนส่ง 6.27% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

5.บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 3.19% 5.พาณิชย ์5.61% กองทนุรวม 

(รอ้ยละของมลูค่าทรัพยส์ินสทุธิ) 

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก(ตราสารหน้ี) สดัสว่นการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการจดัการ

1.ตัว๋เงนิคลงั : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20806A 06/08/2020 11.20% 1. ตราสารทนุ 65.90% ≤ 2.14% ตอ่ปี

2.เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 7.02% 2. พนัธบตัรรัฐบาล 16.93% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

3.พนัธบตัร : กระทรวงการคลงั LB22DA 17/12/2022 2.000 4.63% 3. ตัว๋เงนิคลงั 11.20% ≤ 0.1605% ตอ่ปี

4.พนัธบตัร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT212A 18/02/2021 1.750 3.43% 4. เงนิฝาก 7.02% ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

5.พนัธบตัร : กระทรวงการคลงั LB23DA 17/12/2023 2.400 2.49% 5. สินทรัพยอ์ืน่ๆ -1.05% ≤ 0.1284% ตอ่ปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 2.9211% ตอ่ปี

หมายเหต ุทัง้นี้ ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

ประวติัการจ่ายเงินปันผล อตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

10 5.6120

Bloomberg Ticker : ING73DE:TB

การเงนิธนาคาร : กองทนุรวมหุน้ระยะยาว ห ุน้ 70% ขอ้มลู ณ 31 มกราคม 2563

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com   เว็บไซต ์www.uobam.co.th

ปีละ 1 ครัง้ ในอตัราไมเ่กนิ 30% ของกาํไรสทุธิที่

เกดิขึน้จริงประจาํงวดปีบญัชี

เนน้ลงทนุหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ โดยเฉลี่ยในรอบปี

บญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรัพยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี้ 

จะลงทนุในหรือมไีวซ่ึ้งห ุน้สามญัของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของ

มลูค่าทรัพยส์ินสทุธิของกองทนุ

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท า

ขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ 

เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการด าเนนิงานของกองทนุกอ่นการตดัสินใจลงทนุ

กองทนุ

จ านวน (ครัง้) อตัราเงินปันผล (บาท)

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการด าเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กิดขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการด าเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % 

ตอ่ปี *** ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุน้ระยะยาว  

(70/30-D LTF) 
การลงทนุใน LTF ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไมส่ามารถนาํมาลดหย่อน

ภาษไีด้
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Equity General

5th Percentile -3.38 -5.98 0.86 3.63 3.53 12.22 10.04 9.68 8.36 8.20 7.91 10.89

25th Percentile -5.31 -7.52 -3.03 1.99 2.25 10.96 11.90 11.46 9.86 9.77 9.35 14.10

50th Percentile -6.04 -9.76 -5.86 0.52 1.54 10.17 12.92 12.08 10.47 10.96 10.62 14.70

75th Percentile -7.49 -12.30 -7.87 -1.40 -0.10 8.23 13.42 12.74 11.03 11.74 11.34 15.18

95th Percentile -9.56 -16.92 -15.37 -4.82 -3.65 5.91 14.72 13.87 12.32 14.90 13.17 16.60

Equity Large Cap

5th Percentile -4.50 -7.12 -1.98 3.40 3.54 12.56 11.95 11.58 10.07 10.10 10.07 14.06

25th Percentile -5.39 -9.34 -5.08 2.83 2.21 11.26 13.02 12.40 10.68 10.69 10.33 14.34

50th Percentile -6.28 -10.66 -7.04 1.57 1.68 10.63 13.78 12.95 11.11 10.93 10.54 14.67

75th Percentile -7.03 -11.71 -9.16 0.18 0.25 9.76 14.09 13.51 11.52 11.50 11.38 15.03

95th Percentile -8.51 -19.91 -21.54 -3.96 -2.09 9.04 18.47 18.94 14.60 13.21 12.33 16.35

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile -2.52 -5.50 6.34 0.95 4.82 13.59 12.65 11.40 13.90 12.16

25th Percentile -3.65 -6.35 2.99 0.26 3.70 13.71 13.09 11.63 14.17 13.38

50th Percentile -4.65 -11.76 -5.15 -2.72 1.36 15.02 13.92 12.21 14.30 13.68

75th Percentile -8.93 -13.84 -7.62 -5.56 0.35 15.80 14.56 12.65 15.29 14.06

95th Percentile -12.65 -21.44 -15.84 -9.39 -2.68 17.74 15.84 14.09 17.23 14.26

European Equity

5th Percentile 10.54 13.79 26.07 9.83 7.62 4.61 8.90 11.09 10.31 9.34 11.50 13.66

25th Percentile 6.96 10.21 20.15 8.08 6.35 4.24 9.96 12.13 11.11 10.26 12.12 14.29

50th Percentile 4.36 7.16 17.84 6.95 5.18 3.77 10.30 12.88 12.44 11.48 13.58 15.07

75th Percentile 3.86 6.21 14.88 5.16 3.98 3.31 11.72 13.72 12.77 12.81 13.69 15.85

95th Percentile 1.04 3.29 10.42 0.91 0.67 2.93 12.77 13.86 13.50 13.96 14.92 16.47

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 7.65 8.45 17.22 9.63 9.51 7.43 1.75 1.81 1.93 3.95 5.76 7.76

25th Percentile 3.62 4.43 10.62 4.80 4.42 4.76 2.56 2.84 2.82 5.49 6.70 8.95

50th Percentile 2.33 2.75 7.60 3.19 1.99 4.05 4.35 5.22 4.91 6.42 8.13 10.40

75th Percentile 1.82 1.74 5.44 2.23 1.31 2.74 6.41 7.84 7.40 7.90 11.30 12.00

95th Percentile -0.43 -1.30 2.36 0.64 -0.22 1.41 10.88 13.79 14.02 13.43 13.36 14.53

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile -2.35 3.29 23.01 13.95 14.81 14.63 9.53 8.74 8.78 7.80 7.44 8.16

25th Percentile -2.61 2.96 22.06 12.25 13.99 14.13 10.75 10.25 10.06 8.11 7.60 8.38

50th Percentile -3.05 2.23 20.96 11.14 13.04 13.52 12.21 10.76 11.09 8.62 8.26 8.66

75th Percentile -4.04 0.12 17.53 8.63 10.07 12.90 12.40 11.17 11.42 9.17 8.82 8.94

95th Percentile -5.08 -0.77 16.50 8.28 9.05 12.41 12.78 11.78 12.02 9.40 9.04 9.17

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 3.39 5.13 10.11 3.43 1.89 3.11 1.12 1.39 1.46 1.92 3.17 4.43

25th Percentile 2.16 2.32 6.73 3.19 0.95 1.72 1.55 1.76 1.69 2.12 4.33 5.49

50th Percentile 1.97 1.87 5.84 2.52 0.40 -0.01 2.40 2.78 2.69 2.34 4.45 6.80

75th Percentile 1.22 1.66 5.05 0.94 -0.22 -1.01 2.90 3.31 3.17 3.80 4.50 7.68

95th Percentile 0.17 -0.70 -2.13 -3.78 -2.47 -1.81 3.62 4.93 4.77 5.98 6.14 8.38

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 2.55 3.89 9.99 4.32 3.54 1.33 1.25 1.36 1.96 2.74

25th Percentile 2.26 3.42 8.97 3.97 2.92 1.56 1.72 1.52 1.97 2.84

50th Percentile 2.02 2.89 7.82 3.28 2.15 1.93 2.35 2.50 2.65 2.97

75th Percentile 1.59 2.14 6.49 3.25 2.00 2.90 3.43 2.78 2.69 3.01

95th Percentile 1.49 1.90 5.30 2.68 1.88 3.44 4.37 3.75 2.79 3.04
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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“การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
ผูล้งทนุไมส่ามารถนํามาลดหยอ่นภาษไีด”้ 

 

กองทนุเปิด 70/30 ปนัผล หุน้ระยะยาว
70/30 - Dividend Long Term Equity Fund

 70/30-D LTF

กองทนุรวมตราสารทนุ
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)

กองทนุรวมทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งท ัง้ในและตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มกราคม 2563
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเนน้การลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์โดยจะคัดเลอืกบรษัิททีม่ี
ปัจจัยพืน้ฐานและผลประกอบการด ีมแีนวโนม้การเตบิโตทีส่มํา่เสมอ และมเีสถยีรภาพทางการเงนิ โดยจะลงทนุใน
หรอืมไีวซ้ ึง่หุน้สามัญของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี
ไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ จะลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หุน้สามัญของบรษัิททีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึกอง ETF หรอืกองทนุรวมดัชนีทีอ่า้งองิกับผลตอบแทนหุน้หรอืกลุม่หุน้ของ
บรษัิทจดทะเบยีนดว้ย โดยมฐีานะการลงทุนสทุธใินหุน้สามัญเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

สําหรับการลงทนุในสว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารแหง่หนี้ ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และ/หรอืภาคเอกชน และ/
หรอืเงนิฝาก หรอืหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิกีารอืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง 
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยท์ีเ่สนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศกําหนด ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกจิ และสภาวะ
ตลาด และอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนีกลุม่หลักทรัพย ์และ/
หรอือัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่นเงนิ และ/หรอือันดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การชําระหนี้ของ
ตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่
ป้องกนัความเสีย่ง (hedging) 

อนึง่ ผูจั้ดการกองทนุจะเป็นผูจั้ดสัดสว่นการลงทนุ และพจิารณาถงึความจําเป็นของการจัดหา และ/หรอืเลอืกสรร
วธิกีารป้องกันความเสีย่งต่าง ๆ ของกองทุน โดยจะพจิารณาใหเ้หมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี้ เพือ่
ผลตอบแทนทีด่แีละเพือ่ผลประโยชนต์อ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก 

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) หรอื Credit 
Linked Note 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 
 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํา่
กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสาร
หนีท่ั้วไป 

 
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุรวมหุน้ระยะยาวและปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขในคูม่อืการลงทนุ – กองทนุรวมหุน้ระยะยาวเทา่นัน้ จงึจะไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี 

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุน้ระยะยาว จะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไข
การลงทุน และจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระเงนิเพิม่ 
และ/หรอืเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

4. การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไมส่ามารถนํามาลดหยอ่น
ภาษีได ้

5. ในกรณีทีม่แีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บ
ไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ตวัอยา่ง



กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุน้ระยะยาว    3 
 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

                          ตํา่                                                                                              สงู 
  

 

                            ตํา่                                                                                             สงู 
 
 
 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

                                       ตํา่                                                                                                                                     สงู 
 

 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่28 มถินุายน 2562 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

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

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่           สงู

การป้องกนัความเสีย่ง fx 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1. บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.46 
2. บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 5.77 
3. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 5.48 
4. บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 5.00 
5. บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 3.51 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่28 มถินุายน 2562 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90089/70-30-D%20LTF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิทนุและหลักทรัพย์
1.41%

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

8.12%
บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง

1.63%

ธนาคาร
8.83%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค

16.60%

สือ่และสิง่พมิพ์
0.71%

พัฒนาอสังหารมิทรัพย์
4.63%พาณชิย์

8.67%

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่
2.85%ใบสําคัญแสดงสทิธใิน

การจองซือ้หุน้สามัญ
0.01%

โครงสรา้งพืน้ฐาน
1.58%

ขนสง่
6.34%

อาหารและเครือ่งดืม่
3.91%

การแพทย์
2.65%

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ
1.28%

เงนิฝากและทรัพยส์นิ
อืน่ๆ

30.78%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงนิปันผล เรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0189, คา่ประกาศ
หนังสอืพมิพ ์เรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0108, คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0048 เป็นตน้  

 
 
ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90089/70-30-D%20LTF 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย  ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่28 มถินุายน 2562 
 
 
 
 

 

2.1400

0.0214 0.1284 0.0366

2.3264
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1605 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.9211 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 
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- 

 

 

 

 

 

ผลตอบ

ผลตอบ

ความผั

ความผั

กองทนุเปิ
 

  
 

 
 
 

ดชันชีีว้ดั คื

ผลการดาํเน
 

 
 
 

กองทนุนีเ้คย
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         ตารางแสดงผลการดําเนนิของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2562 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล่งทุน สามารถนําไปเปรียบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์าม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล จา่ย 

 

หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : 
 

(1) ในแต่ละรอบปีบัญชขีองกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลปีละ 1 ครัง้ โดยจะทําการปิด
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และพจิารณาอตัราการจา่ยเงนิปันผล ในวันทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคมของทกุปี 
(2) บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลเมือ่กองทุนมกีําไรสะสม และจะตอ้งไมทํ่าใหก้องทุนมผีลขาดทนุสะสมขึน้
ในงวดปีบัญชทีีม่ีการจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในแต่ละครัง้ใหเ้ลอืกจ่ายใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้
(2.1) จา่ยจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รับทีไ่ดรั้บจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 
(2.2) จา่ยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของกําไรสะสมดังกลา่ว หรอืกําไรสทุธใินงวดบัญชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ แลว้แตจํ่านวน
ใดจะตํา่กวา่ 
(3)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผล หรอืจ่ายเงนิปันผลในอัตราทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ในกรณี
ดังตอ่ไปนี ้ 
(3.1)  บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลในกรณีทีเ่งนิปันผลทีคํ่านวณได ้(ตามหลักเกณฑท์ีร่ะบไุวข้า้งตน้) มมีูลค่าตํ่า
กวา่ หรอืเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  
(3.2)  บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอัตราใหม่ทีเ่หมาะสม หรอืพจิารณาไม่จ่ายเงนิปันผลในกรณีทีมู่ลค่า
หน่วยลงทนุ ณ วันสิน้งวดบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ ตํ่ากวา่มลูคา่ทีต่ราไว ้หรอืในกรณีเมือ่นําเงนิปันผลตอ่หน่วยทีจ่ะ
จ่ายตามอัตราขา้งตน้มาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนปิดสมุดทะเบยีนแลว้ทําใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณไดต้ามวธิกีารดังกลา่วมมีลูคา่ตํา่กวา่มลูคา่ทีต่ราไว ้ 
(4) ในกรณีทีม่บีคุคลใดหรอืหลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ จะถกูจํากัดสทิธรัิบ
เงนิปันผลในส่วนที่เกนินัน้ เวน้แต่เป็นกรณีการเกนิสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่มไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมา
เพิม่เตมิ หรอืกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
บรษัิทจัดการจะยกเงนิปันผลในสว่นทีถ่อืเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุนัน้ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ ทัง้นี้ ในระหวา่ง
การดําเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ บรษัิทจัดการจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิปันผลสว่นดังกลา่ว
ออกจากทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

 
 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล ( 4 คร ัง้ลา่สดุ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

วนัปิดสมุด วนัท ีจ่่าย ปันผลต่อหน่วย

29/05/2558 12/06/2558 0.6500

31/05/2559 13/06/2559 0.2500

02/06/2560 16/06/2560 0.2500

31/05/2561 12/06/2561 0.3900
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ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 26 มถินุายน 2550 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ :  เนือ่งจากเงือ่นไขการไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ
ในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) จะสิน้สดุลงในปี 2562 บรษัิท
จัดการจงึใครข่อแจง้หยดุรับคําสัง่ซือ้และ/หรอืสบัเปลีย่นเขา้กองทนุ
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) (ยกเวน้การสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวม
หุน้ระยะยาวภายในบรษัิทจัดการ หรอืภายใตก้ารบรหิารจัดการ
ของบรษัิทจัดการอืน่ทีม่กีารซือ้มากอ่นวันที ่1 มกราคม 2563) 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการ นับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวม ซึง่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไว ้
แลว้ในเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

* สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหัทธนกลุ* 20 กรกฎาคม 2550 

นายจารวุัตร   ปรดีิเ์ปรมกลุ* 26 มถินุายน 2550 

นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวลนิดา   อบุลเรยีบรอ้ย 26 มถินุายน 2550 

นายวรียทุธ  หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

นายสทิธิศ์ักดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัยันต ์จันทนครี ี 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 2 มนีาคม 2558 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
เพิม่เตมิ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท ์0-2626-7777 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7000 ตอ่ 8888 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999 

5. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2343-3000 

6. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2299-1111 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5000 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-6300 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7384, 0-2659-8402 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2680-1000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-1755,  
0-2635-1718 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1500 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส : โทรศัพท ์0-2646-4540, 0-2646-9987-8 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8852 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2657-7171 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2231-1111  ตอ่ 
658, 679, 684, 699   

21. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2632-0777, 0-2231-3777 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-5000 ตอ่ 5482, 5483 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2846-8689 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 ตอ่ 1438, 1447, 1475 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2801-9100, 0-2343-9500 

26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

27. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์0-2299-8000 

28. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2359-0000 ตอ่ 4800, 4750, 4700 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2684-8737, 0-2684-8888 

30. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-5033 

31. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 

32. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

34. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศัพท ์ 
0-2620-6830-36 



กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุน้ระยะยาว    11 
 

35. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

36. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2107-1860 

       หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 97.57% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่28 มถินุายน 2562 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทร
ใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซต์
ของบรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ี่
กองทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พิจารณาไดจ้ากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวน
จากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการดาํเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถ
ในการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํา
กําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่ี
การขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

3. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้
หากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยด์ังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการ
ลงทนุในหลกัทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ ความเสีย่ง
จากการทีต่ราสารทีก่องทุนถอือยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารมี
จํานวนครัง้และปรมิาณนอ้ย อนัเนือ่งมาจากอปุสงคแ์ละอปุทานตอ่ตราสารในขณะนัน้ๆ กองทนุจงึ
อาจขายตราสารไมไ่ดใ้นชว่งเวลาทีต่อ้งการ หรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (Concentration Risk) หมายถงึ กองทนุนีเ้ป็นกองทนุ
ประเภทตราสารแหง่ทนุ ซึง่มกีารกระจายการลงทนุนอ้ยกวา่กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุทั่วไป จงึ
มคีวามเสีย่งมากกวา่ในเรือ่งของการกระจกุตวัของการลงทนุในบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ 

6. ความเสีย่งจากความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา (Counterparty 
Risk) หมายถงึ ในกรณีทีเ่ป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีไ่มไ่ดทํ้าการซือ้ขายในตลาด (Over the 
Counter : OTC) เชน่ สญัญาสวอป สญัญาฟอรเ์วริด์ สญัญาออปชนัทีซ่ือ้ขายนอกตลาด กองทนุ
รวมจะมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามทีต่กลงกนัไว ้

7. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุน
รวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและ
ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจาก
ดงักลา่ว ซึง่ทําไดด้งัตอ่ไปนี ้คอื 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวม
ในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

8. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration 
risk)  
พจิารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คูส่ัญญา หรอืบคุคลอืน่ทีม่ี
ภาระผกูพันตามตราสารหรอืสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธริวมกนัทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
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เอกสารแนบทา้ย 

รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 
 

การแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการเกี่ยวกับการขยายการลงทุนในประเภททรัพย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้และ
อตัราสว่นการลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ่ทน.20/2562 

โดยการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่วจะมผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่14 มกราคม 2563  

ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
https://www.uobam.co.th/srcm/announcement/mkzjn9ax2/n9/ax/o0x0/04421_จม.แกไ้ขโครงการ-96-กองทนุ_EN.pdf 

 


