
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดง มีนาคม 2564 

ในขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

ด าเนินงานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 1,434.50

Equity Large Cap มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

10.9687

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

20 ธันวาคม 2559

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีที่ลงทนุใน

ตราสารแห่งทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

CG-RMF 12.29 27.82 33.81 -3.25 N/A N/A 12.29 2.18 ทกุวนัทาํการ ภายใน 15.30 น.

SET TRI *** 10.49 29.68 45.31 -0.58 N/A N/A 10.49 4.39 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 6.93 13.03 19.49 19.04 N/A N/A 6.93 16.51 ทกุวนัทาํการ ภายใน 15.00 น.

ความผนัผวนของตวัวชี้วัด 6.70 13.03 19.74 21.65 N/A N/A 6.70 18.40 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมจ่่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที่ 31 มนีาคม 2564 (รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการขาย

กล ุม่อตุสาหกรรม 5 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 2% (ปัจจบุันยกเวน้ไมเ่รียกเก็บ)

1.พลังงานและสาธารณปูโภค 22.25% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

2.ธนาคาร 14.15% ไมเ่กิน 1% (ปัจจบุันยกเวน้ไมเ่รียกเก็บ)

3.พาณิชย ์12.94% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

4.ขนส่ง 8.40% สับเปลีย่น - เขา้   ไมเ่กิน 1% (ปัจจบุัน

5.อาหารและเคร่ืองดื่ม 6.72% ยกเวน้ไมเ่รียกเก็บ)

6.อืน่ๆ 35.54% สับเปลีย่น - ออก*   ไมเ่กิน 1% (ปัจจบุัน 

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 0.25% ขัน้ตํา่ 200 บาท/รายการ) 

1.บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.81%

2.บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.52%

3.บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.58%

4.บริษทั พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 3.08% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

5.ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.04% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกิจ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker :   UOCGRMF:TB ขอ้มลู ณ 31 มีนาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

เนน้การลงทนุในหุน้สามญัของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยซ่ึ์งมรีะบบ

ธรรมาภิบาลที่ดีตามกรอบการจดัเกณฑบ์รรษทัภิบาล (CG Scoring) ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) หรือหนว่ยงานอืน่ใดที่เป็นที่ยอมรบั 

โดยกองทนุจะพิจารณาจากการจดัอนัดบั CG Scoring ในอนัดบั 3 ขึน้ไป ทัง้นี ้

กองทนุจะลงทนุโดยม ีNet Exposure ในตราสารทนุที่มลีักษณะดงักล่าวโดยเฉลีย่ใน

รอบปีบัญชมีากกว่าหรือเท่ากบั 80% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ

*ในกรณีที่เป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพภายใตก้ารบริหารของบริษทัจดัการจะยกเวน้

ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว

ผลการด าเนนิงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลูเกีย่วกบัสิทธิประโยชนท์างภาษทีี่ระบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวดว้ย การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควร

ท าความเขา้ใจลักษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการด าเนนิงานของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

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

 % ตอ่ปี *** ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทนุเปิด บรรษทัภบิาล เพื่อการเลี้ยงชพี
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Benchmark

กองทนุน้ีรองรบัเงนิลงทนุท่ีโอนมาจากกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ สาํหรบัผูท่ี้เปิดบัญชี

กองทนุรวมกับบริษทัจดัการโดยตรงเทา่นัน้ 
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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 21.38 37.61 67.66 3.37 7.55 8.56 9.75 13.73 14.55 14.65 13.08 12.44

25th Percentile 15.58 31.21 48.80 -0.81 4.97 7.00 11.51 16.43 18.02 18.97 15.66 15.91

50th Percentile 13.55 28.23 38.13 -2.87 3.56 6.03 12.75 17.91 19.37 20.17 16.61 16.37

75th Percentile 10.97 23.87 32.57 -4.24 2.03 5.06 14.20 19.15 20.10 21.31 17.61 16.81

95th Percentile 7.44 16.50 23.76 -7.68 -0.15 2.98 16.31 21.15 21.89 23.28 18.95 18.10

Equity Large Cap

5th Percentile 18.67 59.89 62.29 2.12 8.03 8.37 12.29 18.46 19.10 19.04 15.89 15.76

25th Percentile 13.18 30.94 40.31 -2.52 4.88 6.78 12.93 18.96 19.93 20.20 16.49 16.13

50th Percentile 10.33 27.25 33.95 -3.44 3.81 5.73 14.19 19.59 20.74 21.02 16.98 16.57

75th Percentile 9.11 25.55 31.01 -4.72 2.17 5.20 15.49 21.58 22.55 22.46 18.13 17.00

95th Percentile 8.19 23.53 25.74 -7.08 0.05 4.52 22.74 30.42 33.24 27.22 21.50 17.64

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 28.33 45.01 118.54 9.23 10.02 11.65 16.05 18.12 23.32 19.16

25th Percentile 22.54 41.62 101.92 5.88 9.46 12.02 16.20 18.93 24.71 20.76

50th Percentile 21.90 31.54 98.46 2.42 8.75 12.67 16.88 19.21 25.11 21.24

75th Percentile 21.25 29.83 80.94 -0.01 5.78 13.61 18.43 19.91 25.62 21.98

95th Percentile 18.77 28.09 74.32 -4.52 3.80 14.21 19.05 20.85 27.85 22.76

European Equity

5th Percentile 12.86 32.84 83.53 13.54 11.11 5.21 10.13 13.55 16.75 14.81 12.45 13.28

25th Percentile 8.91 20.16 49.78 10.37 8.76 4.89 11.29 13.94 18.53 16.83 14.01 14.14

50th Percentile 7.27 18.73 43.00 7.39 7.69 4.50 12.96 14.49 19.12 17.72 14.82 15.21

75th Percentile 6.28 15.67 36.25 5.96 6.86 4.11 14.34 17.09 21.13 20.40 17.01 16.29

95th Percentile 5.79 10.64 28.94 4.19 4.97 3.79 15.92 17.83 24.06 26.06 19.24 17.15

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 4.48 18.74 46.71 10.63 11.80 9.21 1.70 2.26 3.79 5.67 7.10 9.21

25th Percentile 3.43 11.70 31.78 5.99 6.44 8.96 4.49 5.07 5.68 8.55 7.87 9.28

50th Percentile 1.48 8.14 21.84 3.58 4.49 5.47 7.36 6.89 8.74 10.09 9.00 12.98

75th Percentile 0.50 5.19 17.38 2.42 3.52 3.03 11.89 11.62 13.55 12.50 10.87 14.34

95th Percentile -1.96 2.69 11.18 -0.20 1.13 1.65 20.13 17.92 21.67 17.46 15.48 14.56

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 0.65 -1.47 0.60 0.86 3.33 8.61 14.22 12.59 11.77 18.38 14.75 13.01

25th Percentile 0.61 -1.61 -0.75 0.22 2.62 8.24 15.21 13.73 12.52 19.11 15.20 13.23

50th Percentile -0.73 -3.90 -1.45 -0.14 1.55 7.78 16.53 14.87 13.63 19.88 16.10 13.50

75th Percentile -1.62 -5.06 -3.05 -0.91 0.19 7.31 17.32 15.63 14.43 20.60 16.76 13.78

95th Percentile -2.39 -6.42 -4.04 -2.09 -0.35 6.94 17.59 15.83 14.90 21.54 17.20 13.99

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 4.04 5.70 17.59 3.45 2.47 2.26 1.81 1.74 1.99 2.94 2.57 5.29

25th Percentile 0.56 4.34 13.96 3.20 2.05 1.74 2.07 2.09 2.97 4.15 2.77 6.09

50th Percentile -0.18 2.51 12.47 2.84 1.26 1.09 2.46 2.57 4.06 6.08 3.15 6.43

75th Percentile -2.14 -0.88 4.07 1.64 -0.59 -0.48 3.02 3.14 4.95 6.92 5.26 7.02

95th Percentile -3.98 -2.04 -0.53 -0.49 -2.15 -1.43 4.56 4.85 6.73 8.87 6.62 7.84

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 0.06 4.25 14.11 3.31 2.81 3.00 1.39 1.16 1.76 3.90 3.28 3.21

25th Percentile -0.08 0.97 10.86 2.92 2.46 3.00 2.43 2.39 2.74 6.25 4.03 3.21

50th Percentile -2.05 0.04 7.32 2.71 2.02 3.00 2.60 2.50 3.18 6.41 4.98 3.21

75th Percentile -2.86 -0.34 4.83 1.90 1.88 3.00 3.23 3.08 3.80 6.93 5.31 3.21

95th Percentile -3.03 -1.42 2.46 -1.20 1.78 3.00 3.27 3.12 4.45 6.98 5.57 3.21

Report as of 31/03/2021
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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

Report as of 31/03/2021
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กองทนุเปิด บรรษทัภบิาล เพือ่การเลีย้งชพี

Good Corporate Governance RMF 

CG-RMF
กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564

 

"รองรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี" 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะเนน้การลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ์ึง่มรีะบบธรรมาภบิาล
ทีด่ตีามกรอบการจัดเกณฑบ์รรษัทภบิาล (CG Scoring) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) หรอื
หน่วยงานอืน่ใดทีเ่ป็นทีย่อมรับ ทีม่กีารจัดเกณฑบ์รรษัทภบิาล ซึง่กรอบการจัดเกณฑใ์นเรือ่งดังกล่าว จะพจิารณา
สาระสําคัญ เชน่ การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส หรอืความรับผดิชอบของกรรมการ หรอืการปฏบิัตทิีเ่ทา่เทยีม
กนัตอ่ผูถ้อืหุน้ หรอืบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ โดยในการพจิารณาระบบธรรมาภบิาล
ทีด่กีองทนุจะพจิารณาจากการจัดอนัดับ CG Scoring ในอนัดับ 3 ขึน้ไป ทัง้นี้ กองทนุจะลงทนุโดยม ีNet Exposure 
ในตราสารทุนที่มีลักษณะดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชมีากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ 
สําหรับเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอืกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใดหรอืการหาดอกผลโดยวธิี
อืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทนุอาจจะเขา้ทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) ซึง่รวมถงึการป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากการลงทนุโดยกองทนุอาจลงทนุใน Derivatives ที่
มสีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพย ์และ/หรอืดัชนีกลุม่หลักทรัพย ์และ/หรอือัตราดอกเบีย้และ/หรอื อันดับความน่าเชือ่ถอื
หรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การชาํระหนีข้องตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใด ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มลีักษณะของสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) รวมทัง้ทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุสามารถถอืหน่วยลงทนุจนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ และถอืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

3. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

4. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิททีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดทีม่ธีรรมภบิาลทีด่แีละเพือ่สง่เสรมิการออมระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลังเกษียณอาย ุรวมทัง้การไดรั้บ
สทิธปิระโยชนท์างภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ์ 

2. ผูล้งทนุทีอ่ายเุกนิ 55 ปีบรบิรูณ์ แตต่อ้งการใชเ้งนิกอ่นถอืหน่วยลงทนุครบ 5 ปี 

3. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุใน
จํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

2. ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีร่ะบไุวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชพี 

3. ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่ง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมือ่มคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุน
ควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุและ
ฐานะการเงนิของผูล้งทนุเอง  

5. กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) กองทนุจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและ
สามารถรับความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทนุท่ัวไป 

6. กองทนุนีอ้าจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทนุของบรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ (Unlisted 
securities) และตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) 
หรอืตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจาก
การผดินัดชําระหนี้ของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จํานวนได ้
และในการขายคนืหน่วยลงทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ 

7. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

8. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนื
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนั้นจะตอ้งชําระเงนิเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
กฎหมาย 

9. ในกรณีทีม่แีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจจะยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

10. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ตวัอยา่ง
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 

 ตํา่                                                                                              สงู 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
                         ตํา่                                                                                              สงู 
                          
 
 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

                                        

 

 ตํา่                    สงู 
       

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวในหมวด Energy 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่              สงู 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                  

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1. บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 8.36 

2. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 5.85 

3. บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 4.01 

4. บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 3.39 

5. บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 3.28 
 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500 
 

 

 

 

เงนิทนุและหลกัทรพัย ์
4.43%

พาณิชย์
11.17%

บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง
0.21%

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส์
3.03%

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 5.22%

ธนาคาร 12.75%

การแพทย์ 2.92%

พลงังานและ
สาธารณูปโภค 22.55%พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

6.81%

ขนสง่ 7.35%
วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่

3.24%

เคมภีณัฑแ์ละพลาสตกิ
3.71%

เวชภณัฑแ์ละ
เครือ่งสําอาง 0.72%

สือ่และสิง่พมิพ์ 1.72%

อาหารและเครือ่งดืม่
7.06%

บรรจภุณัฑ์ 1.24%

เงนิฝากและสนิทรพัยอ์ืน่ๆ
5.87%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0043  เป็นตน้  

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย  2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  1.00  0.25** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** อัตรารอ้ยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสดุกอ่นหนา้วันทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ แต่ไม่
ตํ่ากว่า 200 บาท โดยบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะเรยีกเก็บจากผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่คําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นระหวา่ง
กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว  

  หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity Large Cap ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตารางจะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 20 ธันวาคม 2559 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ: สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหัทธนกลุ * 20 ธันวาคม 2559 

นายสทิธิศ์ักดิ ์ณัฐวฒุ ิ* 20 ธันวาคม 2559 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 20 ธันวาคม 2559 

นายชยัยันต ์จันทนครี ี 20 ธันวาคม 2559 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร * 20 ธันวาคม 2559 

นายธนกร ธรรมลงกรต 20 ธันวาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ * 19 มถินุายน 2560 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอื รับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

5. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

6. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 

7. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

20. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

21. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

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

27. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088 -9797 

30. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

31. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

32. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

33. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

34. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

35. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

36. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

37. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

38. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 119.19% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

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

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 
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ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 
 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ
จะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ใน
และตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพย์
ดังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

3. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการ
ดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและ
หุน้ขนาดเล็กทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพย์
นอ้ยกว่าหุน้ขนาดใหญ่ ซึง่อาจทําใหก้องทุนมขีอ้จํากัดในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายใน
เวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุ
อาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ที่
สง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารที่
ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทนุที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 

 


