
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงในขอ้มลู มีนาคม 2564 

ท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนินงานของ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

กองทนุรวม ณ จดุขาย 12,712.24

Equity Large Cap มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

56.0695

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

27 ตลุาคม 2547

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

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

CG-LTF 12.38 27.96 33.99 -3.27 3.74 8.06 12.38 11.06 การขายคืนหน่วยลงทนุ

SET TRI *** 10.49 29.68 45.31 -0.58 5.72 7.77 10.49 9.85 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.00 น.

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 6.97 13.14 19.56 19.02 15.67 17.30 6.97 20.33 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชี้วัด SET TRI 6.70 13.03 19.74 21.65 17.41 16.64 6.70 19.57 ไม่จ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 มีนาคม 2564 ไม่เกนิ 1% (ไม่สามารถนาํไปหักลดหย่อน

ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา)

กล ุม่อตุสาหกรรม 5 อนัดบัแรก ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

1.พลงังานและสาธารณปูโภค 21.58% ไม่เกนิ 1% (ปัจจบุันยกเวน้ไม่เรียกเก็บ)

2.ธนาคาร 14.25% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

3.พาณิชย ์13.00% สบัเปลี่ยน - เขา้    ยกเวน้

4.ขนสง่ 8.40% สบัเปลี่ยน* - ออก 1 % (สงูสดุไม่เกนิ

5.อาหารและเคร่ืองดืม่ 6.52% 200 บาท/รายการ) 

6.อื่นๆ 36.25%

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก

1.บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 6.81% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

2.บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 5.52% กองทนุรวม 

3.บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 4.61% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

4.บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 3.09% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

5.ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 3.05% ≤ 1.6050% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 4 ในกลุ่ม Thailand Fund Equity Large-Cap ขอ้มลู ณ วันที ่31 ม.ีค. 2564 ≤ 0.1605% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 3.4561% ต่อปี

หมำยเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : INGGGLT: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

*ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใต้

การบริหารของบริษทัจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนยีมดงักล่าว

มุง่เนน้ลงทนุในตราสารทนุของบริษทัจดทะเบียนที่มรีะบบ

ธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมปัีจจัยพื้นฐานและผล

ประกอบการดี และมแีนวโนม้การเจริญเตบิโตในอตัราสงู 

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูคา่ทรัพยส์ินสทุธิ

กองทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ตอ่ปี ** หำกกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่ำ 1 ปี ผลกำรด ำเนนิงำนที่แสดงจะเป็นตำมที่เกดิขึน้จริง แตห่ำกกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลกำรด ำเนนิงำนที่แสดงจะเป็น % ตอ่ปี

 *** ดชันผีลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลำดทนุ มไิดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต เอกสำรกำรวดัผลกำร

ด ำเนินงำนของกองทนุรวมฉบับนี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมของสมำคมบริษทัจดักำรลงทนุ รำงวลัและกำรจดัอนัดบัขำ้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท ำขึน้ตำม

มำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมของสมำคมบริษทัจดักำรลงทนุ กำรลงทนุมคีวำมเสี่ยง ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจลักษณะกองทนุ นโยบำยกำรลงทนุ เงื่อนไข

ผลตอบแทน ควำมเสี่ยงและผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ

กองทนุเปิด บรรษทัภิบาล หุน้ระยะยาว

(CG-LTF) 
การลงทนุใน LTF ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไมส่ามารถ

นาํมาลดหย่อนภาษีได้

0

200

400

600

800

ต
.ค
.-
4
7

ม
.ีค
.-
4
8

ส
.ค
.-
4
8

ม
.ค
.-
4
9

ม
.ิย
.-
4
9

พ
.ย
.-
4
9

เม
.ย
.-
5
0

ก
.ย
.-
5
0

ก
.พ
.-
5
1

ก
.ค
.-
5
1

ธ
.ค
.-
5
1

พ
.ค
.-
5
2

ต
.ค
.-
5
2

ม
.ีค
.-
5
3

ส
.ค
.-
5
3

ม
.ค
.-
5
4

ม
.ิย
.-
5
4

พ
.ย
.-
5
4

เม
.ย
.-
5
5

ก
.ย
.-
5
5

ก
.พ
.-
5
6

ก
.ค
.-
5
6

ธ
.ค
.-
5
6

พ
.ค
.-
5
7

ต
.ค
.-
5
7

ม
.ีค
.-
5
8

ส
.ค
.-
5
8

ม
.ค
.-
5
9

ม
.ิย
.-
5
9

พ
.ย
.-
5
9

เม
.ย
.-
6
0

ก
.ย
.-
6
0

ก
.พ
.-
6
1

ก
.ค
.-
6
1

ธ
.ค
.-
6
1

พ
.ค
.-
6
2

ต
.ค
.-
6
2

ม
.ีค
.-
6
3

ส
.ค
.-
6
3

ม
.ค
.-
6
4

CG-LTF
Benchmark



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

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
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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 บรรษัทภบิาล หุน้ระยะยาว ชนดิลดหย่อนภาษี  1 
 

 

             

         

         

         

         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

กองทุนเปิด บรรษทัภบิาล หุน้ระยะยาว 

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF-M  

(หนว่ยลงทนุชนดิลดหยอ่นภาษ ี: CG-LTF) 

กองทุนรวมตราสารทนุ 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 

 

"การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไมส่ามารถน ามาลดหยอ่นภาษไีด"้ 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะเนน้การลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยท์ีม่รีะบบธรรมาภบิาลทีด่ี

ตามกรอบการจัดเกณฑบ์รรษัทภบิาลของหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์บรษัิท ไทยเรทติง้แอนดอ์นิฟอรเ์มชัน่เซอรว์สิ จ ากัด (TRIS) สมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) เป็นตน้ ซึง่โดยส่วนใหญ่แลว้ กรอบการจัดเกณฑข์องหน่วยงานต่างๆ จะมี

สาระส าคัญในการพจิารณาในเรือ่งต่าง ๆ อาทเิชน่ การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส หรอืความรับผดิชอบของ

กรรมการ หรอืการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัตอ่ผูถ้อืหุน้ หรอืบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืสทิธขิอง ผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

อนึง่ กองทุนจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หุน้สามัญของบรษัิทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึกอง ETF หรอืกองทุนรวมดัชนีที่อา้งองิกับผลตอบแทนหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษัิทจด

ทะเบยีนดว้ย โดยมฐีานะการลงทนุสทุธใินหุน้สามญัเฉลีย่รอบปีบญัชไีมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

หรอื Credit Linked Note  

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มสีนิคา้หรือตัวแปรเป็นหลักทรัพยห์รือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

และ/หรอือัตราดอกเบีย้ และ/หรอือันดับความน่าเชือ่ถือหรอืเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ของตราสารแห่งหนี ้

และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่ง 

(hedging) 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจน
ต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุ หากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 
 
 
 
 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุรวมหุน้ระยะยาวและปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขในคูม่อืการลงทนุ กองทนุรวมหุน้ระยะยาวเทา่นัน้ จงึจะไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี 

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนั 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไมป่ฏบิัตติามเงือ่นไข
การลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ 
และ/หรอืเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

4. การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวตัง้แต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไมส่ามารถน ามา
ลดหยอ่นภาษีได ้

5. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนือ่งจากใชเ้งนิลงทนุในจ านวน
ทีน่อ้ยกวา่ จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

6. ในกรณีทีม่แีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้
หรอืหยดุรับค าสัง่ดังกลา่วได ้

7. กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน เป็นชนดิลดหย่อนภาษี, ชนดิไม่ไดล้ดหยอ่นภาษีและชนดิเพือ่การ
ออม ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการจะ
แยกค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

8. กองทนุอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
                         ต ่า                                                                                                 สงู 

                                      

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

                             ต ่า                                                                                               สงู 
                           

General Large Cap Mid/Small Sector 
 

 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

                                         

 

         ต ่า                   สงู 

                                     

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy  

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

   ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจกุตวัใน      

ผูอ้อกตราสารรวม 

 

ต ่า              สงู 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.73 

2.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.10 

3.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 4.17 

4.    บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 3.56 

5.    บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 3.39 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

       

 

 

 

 

 

เงนิทนุและหลกัทรัพย ์
4.63 % 

พาณชิย ์11.67 % บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
0.23 % 

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์
3.17 % 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 5.41 % 

ธนาคาร 13.28 % 

การแพทย ์3.06 % พลงังานและสาธารณูปโภค 
23.55 % 

พฒันาอสงัหารมิทรัพย ์
7.09 % 

ขนสง่ 7.67 % 

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
3.42 % 

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ 
3.82 % 

เวชภัณฑแ์ละเครือ่งส าอาง 
0.75 % 

สือ่และสิง่พมิพ ์1.79 % 

อาหารและเครือ่งดืม่  
7.36 % 

บรรจภุัณฑ ์1.30 % เงนิฝากและสนิทรัพยอ์ืน่ๆ 
1.81 % 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034
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หมายเหต ุ:  

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิม่หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านอง

เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0006 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย  1.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  1.00 1.00* 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  1.00 1.00 ** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 

* กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

** อัตรารอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหนา้ทีใ่ชค้ านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน สูงสุดไม่เกนิ 200 
บาท ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารบรหิารของบรษัิท
จัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว 

  หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

 

1.6050 

0.0214 0.1284 0.0013 

1.7561 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1605 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ 
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
3.4561 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034
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1. ดชันชีีว้ดั คอื  ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -39.5894% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 15.54% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity Large Cap 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

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 -11.38% 13.87% 75 4.87% 25 -11.35% 50 -6.56% 50 1.90% 75 6.75% 5 10.44% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั -5.24% 17.37% 25 9.13% 25 -5.23% 5 -3.15% 5 5.70% 5 6.95% 5 9.34% 

ความผนัผวนของกองทนุ 27.62% 11.20% 5 13.36% 5 28.12% 5 18.64% 5 15.54% 5 17.60% 95 20.43% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 29.38% 11.22% 5 13.19% 5 29.92% 50 21.43% 75 17.40% 75 16.81% 50 19.66% 

 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

     หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

 

-11.38% 

3.02% 

-10.68% 

18.69% 

13.53% 

-5.24% 

4.29% 

-8.08% 

17.30% 

23.85% 

-15.00% 

-10.00% 

-5.00% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

30.00% 

2563 2562 2561 2560 2559 

CG-LTF Benchmark 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034
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  ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Equity Large Cap ขอ้มลู ณ วนัที ่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 าหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภทเดยีวกันใน
ระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(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  

เมือ่ผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล่งทุน สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 27 ตลุาคม 2547 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : เนือ่งจากเงือ่นไขการไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีจากการลงทนุใน
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) จะสิน้สดุลงในปี 2562 บรษัิทจัดการจงึ
ใครข่อแจง้หยดุรับค าสัง่ซือ้และ/หรอืสบัเปลีย่นเขา้กองทนุรวมหุน้ระยะยาว 
(LTF) (ยกเวน้การสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใน
บรษัิทจัดการ หรอืภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ ทีม่ี
การซือ้มากอ่นวันที ่1 มกราคม 2563) 

 
วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหทัธนกลุ* 20 กรกฎาคม 2550 

นายสทิธิศ์กัดิ ์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 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศัพท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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7. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

8. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2299-1111 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2658-5050 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2659-8000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2680-1234 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

22. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888  

24. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั : โทรศัพท ์0-2697-3700 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ีเอสท ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีตี ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

30. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จ ากดั : โทรศัพท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

33. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์02-207-2100 

34. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508, 
0-2861-6090 

35. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

36. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

37. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

38. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

39. บรษัิทนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

40. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

41. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

42. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้  



กองทนุเปิด บรรษัทภบิาล หุน้ระยะยาว ชนดิลดหย่อนภาษี  10 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 118.01% 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ 
วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

 

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

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจาก
มลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตวั (High  Concentration Risk) หมายถงึ กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภท
ตราสารแห่งทุน ซึง่มกีารกระจายการลงทุนนอ้ยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จงึมคีวามเสีย่งมากกว่าใน
เรือ่งของการกระจกุตัวของการลงทนุ 
(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ
การด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ัน
ผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

3. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการด าเนนิ
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้ขนาด
เล็กทีก่องทุนพจิารณาลงทุนอาจมสีภาพคล่องของหลักทรัพยห์รือมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยน์อ้ยกว่าหุน้
ขนาดใหญ ่ซึง่อาจท าใหก้องทนุมขีอ้จ ากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง กองทุนจะเขา้ลงทุนในสัญญา
ซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทุนดังกล่าวจะมมีูลค่าไม่เกนิหลักทรัพย์
พืน้ฐานทีก่องทนุถอือยู ่(Net Exposure < Underlying Assets) 

6. ความเสีย่งจากความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) ในกรณีทีเ่ป็น
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีไ่มไ่ดท้ าการซือ้ขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เชน่ สัญญาสวอป สัญญาฟอร์
เวริด์ สญัญาออปชนัทีซ่ ือ้ขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามทีต่กลงกนัไว ้

 

 

 
 


