
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มีนาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

ของกองทนุรวม ณ จดุขาย 908.02

Aggressive Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

73.7161

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

29 กมุภาพนัธ ์2543

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมแบบผสม

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

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

UOBSMG 13.62 31.61 33.48 -4.29 3.54 8.35 13.62 9.93 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ดชันมีาตรฐานกองทนุรวมผสม *** 3.67 12.94 20.59 1.45 4.12 5.73 3.67 N/A ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 5.90 13.58 17.79 18.35 15.56 16.77 5.90 21.72 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด ดชันี

มาตรฐานกองทนุรวมผสม
3.43 6.56 9.90 10.95 8.79 8.50 3.43 N/A ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 มีนาคม 2564 ปัจจบุันเก็บ 1.00%

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (ตราสารทนุ) กล ุม่อตุสาหกรรมตราสารทนุ 5 อนัดบัแรก ปัจจบุันยกเวน้

1.บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.62% 1.พลงังานและสาธารณปูโภค 20.87% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

2.บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.66% 2.ธนาคาร 13.40% ปัจจบุันยกเวน้ ทัง้นี ้ในกรณีทีส่บัเปลี่ยน

3.บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 4.99% 3.พาณิชย ์13.21% เขา้  ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะตอ้งเสีย

4.ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.97% 4.ขนสง่ 8.27% ค่าธรรมเนียมการขายดว้ย

5.ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 3.54% 5.พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์6.56% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

6.อื่นๆ 37.69% กองทนุรวม 

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (ตราสารหน้ี) สดัส่วนการลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

1.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 8.44% 1. ตราสารทนุ 91.01% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

2.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 0.01% 2. เงนิฝาก 8.45% ≤ 1.8725% ต่อปี

3. สนิทรพัยอ์ื่นๆ 0.55% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.06955% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ต่อปี

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 4 ในกลุ่ม Thailand Fund Aggressive Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่31 ม.ีค. 2564 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม รายช่ือผ ูอ้อกตราสารหน้ีสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ≤ 0.5350% ต่อปี

N/A หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : ABNMGTA:TB ขอ้มลู ณ 31 มีนาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของ

กองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ต่อปี *** ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันี

พนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%), อตัราดอกเบ้ียเงนิฝากประจาํ 1  ปีวงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาทเฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้กธ่นาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชยห์ลงัหกัภาษ ี(25.00%), ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

ลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก และตราสารกึง่หนีก้ึง่

ทนุ รวมถึงตราสารแห่งทนุทีม่ีแนวโนม้ หรือปัจจยัพื้นฐานดี ทัง้นี ้

ผูจ้ดัการกองทนุสามารถปรบักลยทุธก์ารลงทนุใหเ้หมาะสมกบั

สภาวะการณใ์นแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ีจากการลงทนุ 

และคาํนึงถึงความเสี่ยงทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคัญ

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

(UOBSMG)
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AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares. 

  Return (%) Standard Deviation (%)

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

Aggressive Allocation

5th Percentile 25.84 41.04 69.45 5.54 9.52 10.08 2.42 2.90 3.34 14.11 12.74 13.39

25th Percentile 12.68 30.34 42.83 1.15 4.18 6.37 8.65 10.56 13.64 16.79 14.77 14.60

50th Percentile 9.58 22.36 33.92 -1.58 3.12 5.39 11.86 15.92 16.72 18.70 15.51 15.26

75th Percentile 4.36 14.81 26.20 -4.33 1.44 4.31 13.61 18.43 19.22 20.02 16.49 16.42

95th Percentile -0.07 1.37 6.17 -6.58 -1.55 2.79 18.12 19.98 21.24 23.72 17.73 16.82

ASEAN Equity

5th Percentile 16.64 37.52 69.63 -1.45 3.55 10.58 12.18 14.56 16.17 13.67

25th Percentile 11.51 30.69 48.81 -1.54 0.96 10.67 12.40 15.31 16.80 13.88

50th Percentile 7.42 26.33 39.36 -1.81 -1.20 11.68 14.44 17.47 18.80 14.79

75th Percentile 5.00 25.10 36.90 -4.22 -1.79 21.35 17.34 18.13 19.74 16.39

95th Percentile 2.24 21.89 29.80 -6.49 -6.22 27.50 22.31 21.16 20.05 16.45

Asia Pacific Ex Japan

5th Percentile 11.00 34.38 82.59 11.97 12.93 7.52 16.32 14.51 17.08 15.82 12.97 13.61

25th Percentile 5.15 28.68 70.83 6.61 10.81 6.00 17.70 16.23 18.17 17.74 14.74 15.36

50th Percentile 4.13 22.29 61.84 5.23 9.44 3.32 18.82 17.05 19.80 18.92 16.03 16.01

75th Percentile 3.06 19.92 52.42 3.61 7.17 2.64 21.95 19.77 20.90 20.15 16.65 16.41

95th Percentile 1.65 17.52 44.30 0.86 3.51 1.85 27.99 24.36 27.66 22.42 18.73 17.43

Commodities Energy

5th Percentile 29.31 43.93 66.82 -2.50 5.02 -10.54 33.49 33.51 35.87 34.75 29.23 27.66

25th Percentile 25.49 42.85 65.58 -2.84 3.99 -11.14 33.69 34.13 37.16 34.90 29.43 27.69

50th Percentile 24.01 42.48 61.21 -3.62 2.76 -11.55 33.93 34.47 38.01 37.21 30.96 28.32

75th Percentile 23.06 40.98 58.85 -4.57 1.38 -11.71 34.17 34.59 39.21 37.48 31.19 28.94

95th Percentile 21.80 38.63 29.48 -25.58 -12.08 -15.27 37.34 36.09 55.41 53.92 44.17 33.07

Commodities Precious Metals

5th Percentile -6.28 -10.44 4.11 7.35 4.63 1.20 13.39 14.04 14.88 12.58 11.37 13.79

25th Percentile -6.64 -10.86 3.29 6.85 3.91 0.85 14.66 14.55 15.55 12.92 11.67 14.50

50th Percentile -10.01 -11.31 2.10 5.92 3.53 0.51 15.19 15.05 16.14 13.11 12.08 14.62

75th Percentile -10.26 -11.63 0.18 5.40 2.82 0.39 15.49 15.59 16.43 13.20 12.24 15.04

95th Percentile -10.54 -12.17 -1.75 5.01 2.02 -0.25 16.08 16.04 16.89 13.41 12.40 15.77

Conservative Allocation

5th Percentile 5.04 10.32 13.31 1.75 2.68 4.75 1.13 1.12 1.66 2.66 2.02 1.29

25th Percentile 2.10 6.02 7.97 1.21 2.42 3.52 2.34 2.50 2.77 3.97 3.26 2.57

50th Percentile 1.21 4.48 6.91 0.64 1.91 3.32 2.78 3.62 4.21 4.61 3.73 3.84

75th Percentile 0.53 2.59 3.87 -0.20 1.03 2.72 3.49 4.39 4.97 5.21 4.16 4.65

95th Percentile -0.41 0.19 0.51 -1.51 0.62 1.46 5.24 6.66 6.82 6.71 6.15 6.33

Emerging Market Bond
Discretionary F/X Hedge or
Unhedge

5th Percentile -0.96 2.98 20.84 4.52 3.35 4.16 2.19 2.04 2.86 5.13 4.49 4.53

25th Percentile -1.59 1.92 17.49 3.37 2.98 4.11 3.07 2.80 4.23 6.03 5.86 5.61

50th Percentile -3.73 1.10 13.06 1.94 2.15 4.05 4.21 4.25 5.90 9.58 6.55 6.97

75th Percentile -4.71 0.16 9.38 -0.18 1.15 3.98 5.01 5.52 7.93 12.68 11.23 8.33

95th Percentile -6.18 -0.17 6.40 -2.01 0.25 3.93 7.19 7.08 9.24 14.13 12.31 9.41

Energy

5th Percentile 6.71 33.13 43.37 -0.35 11.04 3.47 17.27 23.98 26.30 26.04 21.77 20.85

25th Percentile 6.66 32.03 41.51 -0.48 10.91 3.37 17.36 23.98 26.30 26.22 21.79 21.00

50th Percentile 6.54 31.71 41.08 -0.76 10.68 3.24 17.37 24.00 26.48 26.53 21.97 21.19

75th Percentile 6.15 31.52 40.82 -1.57 10.54 3.12 17.40 24.23 26.66 26.69 22.18 21.39

95th Percentile 5.93 31.39 39.83 -2.44 10.18 3.02 17.51 24.36 26.74 26.85 22.27 21.54

Report as of 31/03/2021
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guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares.  

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 ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนยีม โกรวธ์ 

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND  

UOBSMG 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 

 

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก 
จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้ เงนิฝาก และตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน รวมถงึตราสารแห่งทุนทีม่แีนวโนม้
หรอืปัจจัยพืน้ฐานด ีทัง้นี้ ผูจ้ัดการกองทุนสามารถปรับกลยทุธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ 
ทัง้นี ้เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุ และค านงึถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคัญ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุน
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่
ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถ่ถอนกอ่น
ก าหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นก าหนด (Callable Bond) โดยมกีารก าหนด
ผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่ันแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และ
ไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทุนใน derivatives ที่
แฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เทา่นัน้ แตจ่ะไมล่งทนุในตราสาร หรอืหลักทรัพย์
ทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทน ในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. ผูล้งทนุสามารถลงทนุในกองทนุนี้ในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ไดโ้ดยผูล้งทุน
ควรตดิต่อบรษัิทประกันชวีติทีเ่กีย่วขอ้ง และศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทนุกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ 

2. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนือ่งจากใชเ้งนิลงทนุในจ านวน
ทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

3. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้
หรอืหยดุรับค าสัง่ดังกลา่วได ้

4. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย     
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

http://www.uobam.co.th/
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หมายเหต ุ: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมผสมทีเ่นน้การลงทุนในตราสารทุน โดยม ีnet exposure 

ในตราสารทนุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV  

 

 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

       ต า่                                                                                              สงู 

                                  

 

    

 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

                                     ต ่า                                                                                              สงู 
 

 

ต ่า         สงู 

    

  

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตวัใน      

ผูอ้อกตราสารรวม 

 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                  

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 10.93 

2.    หุน้สามญั : บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 10.63 

3.    หุน้สามญั : บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.52 

4.    หุน้สามญั : บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 4.38 

5.    หุน้สามญั : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 4.14 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารทนุ  

90.59 % 

 เงนิฝาก 11.00 % 

สนิทรัพยอ์ืน่ๆ  

-1.60 % 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010
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หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0058 , ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์เรยีกเก็บจรงิ

ในอตัรารอ้ยละ 0.0043  เป็นตน้  

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 1.00* 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื** 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก** 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย                         
หรอื เศษของ 500 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

** ระยะเวลาถอืครองมากกวา่หรอืเทา่กบั 90 วันไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

 

1.8725 

0.0214 
0.1284 

0.0108 

2.0331 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ 

1.8725 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.06955 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.60545 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.5350 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010
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1. ดชันชีีว้ดั คอื  

1) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันพีนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%)  

2) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปีวงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาทเฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ ่
ไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชยห์ลงัหกัภาษ ี(25.00%)  

3) ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) (50.00%) 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -41.2800% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 15.29% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Aggressive Allocation 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ* 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -13.34% 15.84% 25 6.76% 50 -13.30% 95 -8.80% 75 1.38% 50 7.05% 5 9.38% 

ผลตอบแทนตัวชีวั้ด -0.78% 8.94% 75 5.08% 50 -0.78% 25 0.63% 5 4.76% 5 5.51% 25 N/A 

ความผันผวนของกองทนุ 23.63% 12.29% 25 14.16% 50 24.06% 50 17.92% 50 15.29% 50 16.93% 95 21.80% 

ความผันผวนของตัวชีวั้ด 14.65% 5.61% 5 6.60% 5 14.92% 25 10.93% 5 8.90% 5 8.62% 5 N/A 

 
* ไมม่ขีอ้มลูตัวชีว้ดัทีเ่ป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลาการลงทนุดังกลา่ว 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนนิงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010             
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

-13.34% 

6.66% 

-17.99% 

25.16% 

12.88% 

-0.78% 
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* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Aggressive Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 

1.  ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3.  ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•  5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•  25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•  50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

•  75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•  95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 29 กมุภาพันธ ์2543 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนื               
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 4 วันท าการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหทัธนกลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

นายสทิธศิกัดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัยนัต ์ จันทนครี ี 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 2 มนีาคม 2558 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื      
รับซือ้คนื 

ล าดบั ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

1 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด 0-2697-3700 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7111  

3 บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
0-2672-5999, 
0-2687-7000  

4 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 0-2638-5500 

5 ธนาคารออมสนิ 1115 

6 ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน)  0-2285-1555  

7 บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-5050 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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ล าดบั ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 0-2658-5800 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-8000  

10 บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจ ากัด (มหาชน) 
0-2659-7000,                       
0-2099-7000 

11 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด 0-2680-1234 

12 บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน) 0-2659-3456 

13 บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากัด 0-2695-5000 

14 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2635-3123 

15 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด 0-2949-1999 

16 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 

17 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 0-2782-2400  

18 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8888 

19 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2857-7000 

20 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากัด 0-2660-6677 

21 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-8888 

22 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง  จ ากัด (มหาชน) 0-2618-1111 

23 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 0-2841-9000  

24 บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) 0-2648-1111 

25 บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากัด 0-2343-9555 

26 บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 0-2648-3600 

27 บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกันชวีติ(ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) 1621 

28 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ จ ากัด (มหาชน) 1327, 0-2359-0000 

29 บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 0-2080-2888 

30 บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2088-9797 

31 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากัด 0-2207-2100  

32 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด 
0-2861-5508,                
0-2861-6090  

33 ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 0-2888-8888 

34 ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) 0-2111-1111 

35 ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 0-2777-7777 

36 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
0-2696-0000,                      
0-2796-0000 

37 บรษัิท ธนาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) 0-2633-6000 

38 บรษัิท หลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2009-8888  

39 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากัด  0-2016-8600 

40 บรษัิท เอฟดับบลวิด ีประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน)  1351 

41 บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด 0-2026-5100 
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ล าดบั ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

42 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด  0-2026-6222 

43 บรษัิท ไทยพาณชิยป์ระกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 0-2655-3000  

44 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน)  0-2626-7777 

45 บรษัิท ฟิลลปิประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 0-2022-5000 

46 บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 0-2274-9400 

47 บรษัิท หลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 280.05% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอื
ชีช้วน รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์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 

 

ธรุกรรมทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจดัการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลู
ส าคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวม
และขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตั ิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
ค านวณจากมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 

 

 

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/


กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนยีม โกรวธ์  11 
 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ  

1) กรณีกองทนุรวมตราสารหนี ้เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซ ึง่ขึน้กับปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะ
เศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลีย่นแปลงใน
ทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขาย
ในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิ
กบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต ่ากวา่ 

2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ 
เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงว่า
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนี ้(Credit Risk) หมายถงึ ความเสีย่งจาก
ตราสารหนีท้ีก่องทนุรวมไปลงทนุทีอ่าจจะมกีารผดินัดช าระหนี ้คอืบรษัิทผูอ้อกตราสารหนีนั้น้ๆไมส่ามารถน าเงนิตน้/ดอกเบีย้
มาจา่ยเมือ่ถงึวันทีค่รบก าหนดทีต่อ้งจา่ย โดยมสีาเหตมุาจากบรษัิทประสบสภาวะขาดทุนหรอืไมม่สีภาพคล่องพอทีจ่ะ
มาจา่ยคนื เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการด าเนนิธุรกจิ
ของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้ขนาดเล็ก
ทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยน์อ้ยกว่าหุน้ขนาดใหญ ่
ซึง่อาจท าใหก้องทนุมขีอ้จ ากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ
การด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ัน
ผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับ
ทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม  

3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขาย
อยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ 
กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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6. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ

น่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี ้โดยพจิารณาจากผล

การด าเนินงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ 

ดังตอ่ไปนี ้

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุที่

จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม

เสีย่งต า่มากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระ

หนีไ้ดต้ามก าหนด 

ระดับทีต่ า่กวา่น่า

ลงทนุ 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ต ่ากวา่ 

BBB(tha) 

ต ่ากวา่  

Baa 

ต ่ากวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

 


