
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดง พฤษภาคม 2564 

ในขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท) 

ด าเนินงานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 123.33

Equity General มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

12.0091

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

10 เมษายน 2563

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมตราสารทนุ กองทนุรวมทีม่ีนโยบาย

เปิดใหม้ีการลงทนุในกองทนุรวมอื่นภายใต ้บลจ. 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** เดียวกนั (Cross Investing Fund) กองทนุรวมที่

UOBEQ-SSF 5.22 12.31 12.50 N/A N/A N/A 11.50 17.40 ลงทนุแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

SET TRI *** 8.04 15.19 21.64 N/A N/A N/A 11.87 29.50 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 6.30 10.97 17.04 N/A N/A N/A 8.24 16.75 ทกุวันท าการ ภายใน 15.30 น.

ความผนัผวนของตวัวชีว้ัด 6.26 11.48 17.42 N/A N/A N/A 8.55 17.89 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ทกุวันท าการ ภายใน 15.30 น.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ ไม่ก ำหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน ไม่ก ำหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันท าการนบัแต่วันรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

(ปัจจบุัน T + 3)

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 พฤษภำคม 2564 (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการขาย

กล ุม่อตุสาหกรรม 5 อนัดบัแรก ไม่มี

1.พลงังานและสาธารณปูโภค 20.27% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

2.พาณิชย ์12.04% ไม่มี

3.ธนาคาร 10.05% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

4.ขนสง่ 7.06% สบัเปลี่ยน - เขา้   2% (ปัจจบุันยกเวน้)

5.อาหารและเคร่ืองดืม่ 6.34% สบัเปลี่ยน - ออก*  2% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ

6.อื่นๆ 44.24% ของวันท าการกอ่นหนา้ แต่ไม่ต า่กว่า 200 บาท

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก *ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมเพื่อ

1.บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 6.22% การออมภายใตก้ารบริหารของบริษทัจดัการจะยกเวน้

2.บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 4.99% คา่ธรรมเนยีมดงักล่าว

3.บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 4.41% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

4.บริษทั แอดวำนซ ์ อินโฟร ์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) 4.26% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

5.ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 3.87% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.0749% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 0.5350% ต่อปี 

หมำยเหต ุทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดงักลำ่วขำ้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UOBESSF:TB ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

ลงทนุในตรำสำรทนุโดยมี net exposure ในตรำสำรดงักลำ่ว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ำ

 80% ของมลูค่ำ NAV ของกองทนุรวม โดยจะลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบียนใน 

SET และ/หรือ MAI รวมถึงกอง ETF กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุใน

อสงัหำริมทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรำ้งพื้นฐำน และ/หรือหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบียนในตลำด

หลกัทรพัยท์ีจ่ะนิยำมใหม่ในนอนำคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ำ 65% ของมลูค่ำ NAV

 ของกองทนุรวม

กำรลงทนุมีควำมเสีย่ง ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบำยกำรลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ควำมเสีย่งและผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุกอ่นกำรตดัสนิใจลงทนุ  ผูล้งทนุ

ควรศึกษำขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธิประโยชนท์ำงภำษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่ือกำรลงทนุในกองทนุรวมดงักลำ่วดว้ย ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต /ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑใ์นตลำดทนุ มิไดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ

กองทนุรวมของสมำคมบริษทัจดักำรลงทนุ รำงวลัและกำรจดัอนัดบัขำ้งตน้ไม่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมของสมำคมบริษทัจดักำรลงทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

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

 % ตอ่ปี *** ดชันผีลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ตราสารทนุ เพ่ือการออม 

หนว่ยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

(UOBEQ-SSF)
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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 13.89 24.39 35.99 4.06 7.55 7.95 10.19 12.89 13.37 14.64 13.09 12.38

25th Percentile 7.48 17.09 23.32 -0.10 4.23 6.72 12.01 15.36 16.10 18.89 15.61 15.89

50th Percentile 6.08 13.84 16.77 -2.29 3.02 5.69 13.00 16.57 17.55 20.07 16.58 16.28

75th Percentile 4.48 11.73 13.64 -3.62 1.88 4.73 13.92 17.68 18.18 21.06 17.60 16.74

95th Percentile 2.32 5.51 7.51 -6.85 -0.32 2.92 15.83 19.32 20.54 23.23 18.89 18.05

Equity Large Cap

5th Percentile 6.71 15.95 28.54 2.33 7.69 8.01 12.41 15.82 17.28 18.93 15.85 15.69

25th Percentile 4.92 13.47 16.89 -2.02 4.17 6.64 12.99 16.76 17.74 20.14 16.54 16.02

50th Percentile 4.22 9.38 12.18 -3.09 3.12 5.40 13.65 17.49 18.74 20.95 16.97 16.47

75th Percentile 3.21 7.37 9.55 -5.24 1.46 4.44 14.37 18.18 20.03 22.46 18.12 16.93

95th Percentile -1.84 5.14 6.52 -8.27 -1.43 4.11 18.54 25.85 31.25 28.21 21.62 17.51

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 16.18 41.00 70.46 13.67 10.77 12.74 15.11 15.86 23.41 19.21

25th Percentile 14.50 34.19 55.84 7.73 9.85 14.09 15.69 16.08 24.60 20.71

50th Percentile 12.93 31.36 48.41 6.30 8.30 14.46 16.93 16.98 25.00 21.20

75th Percentile 11.51 25.82 46.01 2.23 6.38 15.12 17.97 17.97 25.77 22.00

95th Percentile 8.71 23.95 41.76 -0.94 4.17 16.39 18.51 19.32 27.84 22.76

European Equity

5th Percentile 14.27 22.89 60.93 13.18 11.83 5.46 9.96 10.97 14.48 15.02 12.73 13.25

25th Percentile 11.17 19.34 37.30 11.20 9.30 5.15 11.17 11.49 15.52 16.87 14.04 14.08

50th Percentile 10.30 17.24 32.13 7.95 8.30 4.76 12.89 13.18 15.79 17.80 14.87 15.13

75th Percentile 9.02 15.73 29.87 5.86 7.02 4.37 13.87 14.07 18.05 20.33 17.04 16.18

95th Percentile 7.25 13.68 23.41 4.78 5.09 4.06 16.51 15.21 19.61 26.02 19.16 17.01

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 5.65 12.94 37.32 11.86 12.24 9.88 1.85 1.63 2.74 5.68 6.67 9.23

25th Percentile 3.85 9.78 26.98 6.84 7.07 8.53 4.81 4.43 5.13 8.64 7.82 10.17

50th Percentile 2.56 7.32 16.03 4.64 4.57 4.55 6.51 6.36 7.33 10.09 8.69 12.96

75th Percentile 1.19 4.42 11.85 3.34 3.41 2.41 11.05 10.69 12.43 12.50 10.79 14.01

95th Percentile -0.77 -0.07 7.74 0.51 1.39 1.15 21.32 19.10 18.85 17.60 15.40 14.60

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 10.71 -1.41 -14.62 -0.49 2.74 8.11 14.33 12.16 10.76 18.42 14.59 13.03

25th Percentile 10.60 -3.13 -15.37 -1.26 2.14 7.76 15.27 13.24 11.58 19.15 15.00 13.25

50th Percentile 9.42 -3.83 -17.22 -1.53 1.26 7.33 16.41 13.74 12.79 19.89 15.82 13.53

75th Percentile 8.79 -4.29 -18.40 -2.01 -0.12 6.89 17.05 14.43 13.50 20.64 16.31 13.80

95th Percentile 8.43 -6.05 -19.14 -3.30 -0.64 6.54 17.55 14.51 13.80 21.55 16.96 14.03

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 3.11 4.11 13.16 4.21 3.23 2.03 1.71 1.77 1.77 2.93 2.55 5.28

25th Percentile 1.50 2.99 9.83 4.01 2.35 1.54 1.96 1.93 2.66 4.37 2.75 6.04

50th Percentile 0.99 1.45 7.61 3.13 1.74 0.97 2.43 2.27 2.95 6.07 3.52 6.38

75th Percentile 0.25 -1.09 2.08 2.04 -0.17 -0.52 3.15 2.96 3.88 6.95 5.20 6.98

95th Percentile -0.11 -2.11 -1.78 -0.01 -1.72 -1.65 4.65 4.37 5.39 8.65 6.52 7.73

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 1.52 2.83 10.27 4.27 2.78 2.91 1.22 1.14 1.76 1.96 3.29 3.19

25th Percentile 1.12 1.31 7.13 3.95 2.48 2.91 2.39 2.25 2.27 3.64 4.04 3.19

50th Percentile 0.69 -0.32 3.79 3.68 2.10 2.91 2.63 2.43 2.72 6.27 4.97 3.19

75th Percentile 0.55 -1.11 3.51 3.34 1.94 2.91 3.07 3.04 2.81 6.41 5.30 3.19

95th Percentile 0.17 -1.57 1.38 2.45 1.81 2.91 3.13 3.06 3.71 6.91 5.57 3.19
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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 31/05/2021
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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ตราสารทนุ เพือ่การออม หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  1 
 

             

             

             

             

         

         

         

             

             

             

             

             

             

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ตราสารทนุ เพือ่การออม 

United Equity Super Savings Fund : UOBEQ-MSSF 

(หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่การออม : UOBEQ-SSF) 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่
ภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

กองทนุรวมเพือ่การออม (Super Savings Fund : SSF) 

กองทนุรวมทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุโดยม ีnet exposure ในตราสารดังกลา่ว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ รวมถงึกอง ETF กองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์
ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยท์ีจ่ะนยิามใหม่ในอนาคต โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 65 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวม  

ทัง้นี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยด์ังกลา่ว 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ในสัดสว่น
โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวม
อสังหารมิทรัพย ์(กอง1) หรอืทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) หรอืกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(infra) ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ในสัดสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ยกเวน้กรณีทีก่องทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(กอง1) และกองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ลงทนุสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุปลายทาง 
โดยการลงทนุในหน่วยลงทนุดังกลา่วตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงือ่นไข ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางทอดแรกและกองทุนปลายทางทอด
สดุทา้ยจะไมส่ามารถลงทนุยอ้นกลับไปลงทนุในกองทนุตน้ทาง (Circle investment) และกองทนุปลายทางทอด
สุดทา้ยจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการเดียวกันไดอ้ีก (Cascade 
investment) 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการ

กองทนุ และ/หรอื อาจลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง รวมทัง้อาจท าธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์

หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 
 

 

 

1.  ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจน

ต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2.  ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป 

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพือ่สง่เสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทนุ และสามารถถอืหน่วยลงทนุได ้

ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปีนับจากวันทีซ่ือ้หน่วยลงทนุ 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีไ่มส่ามารถถอืหน่วยลงทนุไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ปีนับจากวันทีซ่ือ้หน่วยลงทนุ  

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่ระบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนและปฏบิัตติามเงือ่นไขใน
คูม่อืการลงทนุเทา่นัน้ จงึจะไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยไูนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม จะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหาก
ไม่ปฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่เคยไดรั้บภายในก าหนดเวลา นอกจากนี้
จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ และ/หรอืเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

3. ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม ไปจ าหน่าย จ่ายโอน 
จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ 

4. กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุน
รวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่
การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

5. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ เป็นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมและหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม
พเิศษ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุได ้และบรษัิทจัดการจะ
แยกค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึง่อาจจะมีมูลค่าเท่ากันหรอืแตกต่างกันได ้ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6. อยา่งไรก็ตาม การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมพเิศษ (กองทนุเปิดตน้ทาง) ไปยังกองทนุรวมเพือ่การ
ออมพเิศษหรอืกองทนุรวมเพือ่การออมหรอืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ใด (กองทนุเปิดปลายทาง) กองทนุ
เปิดปลายทางดังกล่าวตอ้งเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษเท่านั้น หรือเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมที่มี
นโยบายเดยีวกบักองทนุเปิดตน้ทางเทา่นัน้ และ/หรอื กองทนุอืน่ใดทีส่ านักงาน และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจะ
ประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

7. กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซึง่อยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการไดโ้ดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี
ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ันอาจ
เกดิจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน ดังนั้น บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ี
ระบบงานทีป้่องกันธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ดังกลา่ว เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุของ
ทัง้กองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่บรษัิท
จัดการ หรอืทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

8. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุ
รับค าสัง่ดังกลา่วได ้

9. บรษัิทจัดการอาจหยดุรับค าสั่งซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่น (ขาเขา้) เป็นการชัว่คราว หรอืถาวรได ้ในกรณี
ที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อ
กองทนุเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

10. กองทุนอาจมีการกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมไดโ้ดย 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
                                  ต า่                                                                                   สงู 

     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

                           
                 ต า่                                                                                        สงู 

    

 

 
 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 
 
                   ต า่                                                                                           สงู 
     

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

 
 
 

                    ต า่                                                                                           สงู 
     

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy  

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

General Large Cap Mid/Small Sector 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจกุตัวใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 6.46 

2.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 5.48 

3.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 3.85 

4.    ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 3.76 

5.    ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 3.65 

  คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685 
 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 4.49%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 21.19%

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง
1.49%

เงนิทนุและหลักทรัพย์
1.38%

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส์

2.37%

การทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ 0.67%

ธนาคาร 15.21%

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ
6.58%

ประกนัชวีติและประกนัภัย
1.15%

การแพทย์ 3.94%

พัฒนาอสงัหารมิทรัพย์
7.04%

พาณชิย์ 12.61%

ขนสง่ 7.57%

ยานพาหนะและอปุกรณ์
0.37%

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่
2.78%

สือ่และสิง่พมิพ์ 1.73%

อาหารและเครือ่งดืม่
5.12%

บรรจภุัณฑ์ 1.59% เงนิฝากและสนิทรัพย์
อืน่ๆ 2.71%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685
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- คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0065 เป็นตน้ 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ เป็นตน้ 
- ทัง้นี ้หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกนั (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซ ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และ
จัดสรรการลงทนุไปยังกองทนุปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจัดการจาก (1) เงนิ
ลงทนุ 900 ลา้นบาท ในอตัราทีก่องทนุตน้ทางก าหนด และ (2) เงนิลงทนุ 100 ลา้นบาทในอัตราทีก่องทนุปลายทางก าหนด 
เป็นตน้ และรวมถงึกรณีทีก่องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ของบรษัิทจัดการอกีทอดหนึง่ บรษัิท
จัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วซ ้าซอ้นดว้ย 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ี ่:  

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย  ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 2.00** 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่หรอืแต่ละคนไม่เท่ากันได ้โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีม โดยจะแจง้ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

** ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว แตท่ัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปบรษัิทจัดการอืน่จะเรยีกเก็บในอัตราไมเ่กนิ
รอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการล่าสุดกอ่นหนา้วันท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนแต่ไม่ต ่ากว่า 200 
บาท ตอ่ 1 รายการ โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุยืน่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ขา้งตน้เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษีอืน่ใดท านอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

1.6050

0.0203

0.2140
0.0069

1.8462

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.1400 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.0749 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ 
3.1779 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.5350 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685
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1. ดชันชีีว้ดั คอื : ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น 100.00% 

 
2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ  

 

หมายเหต ุ: ผลการด าเนนิงานปี 2563 เป็นผลการด าเนนิงานต ัง้แตว่นัที ่10 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 
เนือ่งจากกองทนุนี ้จดทะเบยีนวนัที ่10 เมษายน 2563 

 
3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -19.5318% 

 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.52% ตอ่ปี 
 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity General  
*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 12.06% 12.06% 75 28.99% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20.66% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 10.49% 10.49% 75 29.68% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  N/A 32.60% 

ความผันผวนของกองทนุ 6.30% 6.30% 5 12.74% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.52% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 6.70% 6.70% 5 13.03% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.75% 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

- คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685 

 

 

7.68%

20.01%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2563

UOBEQ-SSF Benchmark

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 
*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00685
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          ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 10 เมษายน 2563 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการแตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท 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 า่                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหัทธนกลุ* 10 เมษายน 2563 

นายสทิธิศ์ักดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 10 เมษายน 2563 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 10 เมษายน 2563 

นายธนกร ธรรมลงกรต 10 เมษายน 2563 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 10 เมษายน 2563 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

3. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

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

6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

19. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

21. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

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

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

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

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

30. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

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

32. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

33. ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2614-4000 

34. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

35. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

36. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

37. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

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

39. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

 หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ข ึน้ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 95.81% 

  

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ 
ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
ค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซึง่พิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการด าเนนิธุรกจิ
ของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้  ๆ

3. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่ม
ท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

4. ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนี ้(Credit Risk) เป็นความเสีย่งจากตราสารหนี้
ทีก่องทนุรวมไปลงทนุทีอ่าจจะมกีารผดินัดช าระหนี้ คอืบรษัิทผูอ้อกตราสารหนี้นัน้ๆไมส่ามารถน าเงนิตน้/ดอกเบีย้มาจา่ย
เมือ่ถงึวันทีค่รบก าหนดทีต่อ้งจา่ย โดยมสีาเหตมุาจากบรษัิทประสบสภาวะขาดทนุหรอืไมม่สีภาพคลอ่งพอทีจ่ะมาจา่ยคนื 
เป็นตน้ 

5. ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนนิงาน 
ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยูใ่นประเทศ
ไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดงักลา่ว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมี
ผลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

 


