
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มิถนุายน 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 226.16

Equity Large Cap มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

34.9152

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

12 พฤษภาคม 2548

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุตราสารทนุ

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

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

UOBSAS100 -1.90 10.39 15.43 -0.74 2.79 6.36 10.39 8.05 การขายคืนหน่วยลงทนุ

SET 100 TRI*** -0.44 8.61 13.74 0.78 4.25 6.53 8.61 8.49 ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 6.23 9.57 17.36 19.84 16.67 16.54 9.57 19.40 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 6.43 10.01 18.58 22.42 18.52 17.43 10.01 20.95 ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวนัที่ 30 มถินุายน 2564 ค่าธรรมเนียมการขาย

0.50%

กล ุม่อตุสาหกรรม 5 อนัดบัแรก ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

1.พลงังานและสาธารณปูโภค 22.00% 0.50%

2.พาณิชย ์11.54% ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

3.ขนส่ง 8.93% สบัเปลี่ยน - เขา้      0.50%

4.ธนาคาร 7.87% สบัเปลี่ยน - ออก     0.50%

5.เคมภีณัฑแ์ละพลาสตกิ 6.51% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

6.อืน่ๆ 43.15% กองทนุรวม 

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (รอ้ยละของมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ) 

1.บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.76% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

2.บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.32% ≤ 1.8190% ตอ่ปี

3.บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 4.45% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

4.บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 4.36% ≤ 0.08346% ตอ่ปี

5.บริษทั พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 3.80% ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ตอ่ปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.5350% ตอ่ปี

หมายเหต ุทัง้นี้ ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีืน่ใดทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : BOASAS:TB ขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

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

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวม

ฉบบันี้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ รางวัลและการจัดอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของ

กองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ การลงทนุมคีวามเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการด าเนนิงานของกองทนุกอ่น

การตดัสินใจลงทนุ

เนน้ลงทนุในหุน้ที่มปัีจจัยพื้นฐานด ีและมรีายชือ่อยู่ในดชันี

 SET100 โดยที่ผูจ้ัดการกองทนุจะปรับกลยทุธก์าร

บริหารกองทนุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณใ์นแตล่ะชว่ง

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

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

,***ดชันผีลตอบแทนรวม SET100 (SET100 Total Return Index)

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100

(UOBSAS100)
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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 6.42 23.97 36.45 6.74 6.76 8.24 10.01 9.89 12.67 14.44 13.06 12.35

25th Percentile 0.83 14.97 23.11 1.87 3.62 6.96 11.67 11.95 15.21 18.55 15.58 15.83

50th Percentile -0.96 12.00 15.92 0.03 2.52 5.90 12.73 13.08 16.43 19.55 16.55 16.22

75th Percentile -2.24 9.55 13.25 -1.76 1.22 4.94 13.85 13.77 17.09 20.55 17.40 16.62

95th Percentile -4.46 5.37 6.30 -4.74 -0.96 3.13 15.33 15.78 18.74 23.08 18.70 18.03

Equity Large Cap

5th Percentile -0.63 15.01 26.77 4.95 7.41 8.23 12.00 12.37 16.39 18.65 15.86 15.67

25th Percentile -1.31 11.36 20.07 0.82 4.09 7.10 12.65 13.01 16.69 19.85 16.61 16.04

50th Percentile -1.92 8.19 12.99 -0.73 3.06 5.80 13.19 13.99 17.47 20.79 17.19 16.55

75th Percentile -3.39 6.37 9.92 -3.37 1.90 4.65 13.67 14.56 18.85 22.54 18.42 17.02

95th Percentile -11.14 4.36 5.46 -7.61 -1.54 4.09 18.23 20.98 26.65 27.94 20.77 17.68

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 10.61 40.05 64.54 18.92 11.98 13.27 12.74 14.89 22.51 19.20

25th Percentile 7.50 31.22 55.52 12.46 9.09 13.50 12.90 15.40 23.65 20.53

50th Percentile 4.72 27.97 45.99 11.43 7.67 13.82 13.27 16.15 24.07 20.97

75th Percentile 1.79 24.48 44.08 6.06 5.74 14.73 14.24 17.16 24.78 21.70

95th Percentile 1.56 23.63 35.27 3.73 3.86 18.13 16.31 19.06 27.06 22.54

European Equity

5th Percentile 11.58 19.51 57.64 14.49 13.70 5.98 9.50 10.10 13.23 15.01 12.52 13.25

25th Percentile 10.05 16.94 38.72 12.25 11.31 5.59 10.91 11.08 13.94 16.86 13.87 14.09

50th Percentile 6.93 15.01 29.41 8.41 9.49 5.10 12.22 12.80 14.36 17.86 14.68 15.13

75th Percentile 5.30 13.81 26.64 6.60 8.74 4.62 12.89 13.62 16.68 20.27 16.78 16.18

95th Percentile 3.33 12.03 20.88 5.24 6.52 4.22 14.62 14.83 17.51 25.99 18.31 17.02

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 7.07 11.00 37.38 12.50 13.21 10.36 1.50 1.67 2.27 5.74 5.55 9.22

25th Percentile 4.79 7.50 23.87 7.87 7.20 8.41 4.09 4.31 4.85 8.64 7.65 10.17

50th Percentile 3.97 6.03 15.91 5.13 4.77 4.67 5.79 6.53 6.66 10.10 8.31 13.00

75th Percentile 2.22 3.03 11.57 4.01 3.64 2.69 8.90 10.41 11.39 12.43 10.42 14.04

95th Percentile 0.42 0.23 6.16 1.54 1.57 1.35 14.43 18.93 17.91 17.67 15.27 14.52

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 4.03 4.02 -5.71 1.64 3.10 8.63 9.12 12.13 10.63 18.54 14.65 13.10

25th Percentile 3.67 3.30 -6.74 0.82 2.39 8.28 9.77 12.72 11.45 19.32 15.08 13.32

50th Percentile 3.09 2.60 -7.94 0.65 1.74 7.83 10.88 14.19 12.62 20.07 15.93 13.59

75th Percentile 2.68 1.40 -8.77 -0.07 0.24 7.39 11.24 14.51 13.35 20.80 16.41 13.86

95th Percentile 2.64 1.08 -9.65 -1.23 -0.29 7.04 11.39 14.86 13.64 21.69 17.03 14.08

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 2.72 5.90 12.83 4.76 3.31 2.05 1.43 1.73 1.78 2.93 2.52 5.28

25th Percentile 2.24 2.86 8.98 4.28 2.47 1.58 1.68 1.92 2.30 4.49 2.75 6.04

50th Percentile 1.68 1.05 6.93 3.11 1.86 0.95 1.93 2.22 2.62 6.10 3.46 6.39

75th Percentile 1.16 -0.63 2.94 2.29 -0.16 -0.50 2.36 2.96 3.23 7.10 5.19 6.98

95th Percentile 0.44 -2.38 0.69 -0.36 -1.51 -1.82 4.52 4.32 5.35 8.74 6.51 7.71

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 3.05 1.82 9.14 4.57 2.71 2.98 0.40 1.13 1.67 1.90 3.28 3.19

25th Percentile 2.23 0.68 6.45 4.10 2.42 2.98 1.37 2.18 2.27 3.65 4.03 3.19

50th Percentile 1.91 0.30 3.70 3.88 2.06 2.98 2.24 2.51 2.29 6.26 4.97 3.19

75th Percentile 0.69 -0.70 2.62 3.75 1.93 2.98 2.58 3.00 2.79 6.40 5.30 3.19

95th Percentile 0.10 -1.28 1.46 2.81 1.83 2.98 3.15 3.07 3.69 6.91 5.56 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
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กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในผูอ้อก  

จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก

กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ แอคทฟี เซท 100  

UOB Smart Active SET 100 Fund 

 UOBSAS100 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุโดยม ีNet Exposure ในตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชมีากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิโดยจะมุง่เนน้ลงทนุในตราสารทนุของบรษัิททีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชนี SET100 เป็นหลัก เงนิทนุ
ส่วนที่เหลือจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงนิและ/หรือตราสารแห่งหนี้ต่างๆ และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพยส์นิอืน่ใดหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยกองทนุอาจพจิารณาลงทนุใน หรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทนุทีเ่สนอขายแกป่ระชาชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก (IPO) หรอื
ตราสารทนุทีเ่สนอขายแกป่ระชาชนเพือ่แปรกจิการของรัฐเป็นเอกชนของรัฐวสิาหกจิ (Privatization) และหาก
ภายหลังตราสารทนุประเภทนีเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ กองทนุอาจลงทนุใน หรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย์
ประเภทนี้ตอ่ไปไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันทีห่ลักทรัพยนั์น้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ จะไมล่งทนุ
ในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ, ตราสารหนี้ทีม่กีารจา่ยผลตอบแทนอา้งองิกบั
ตัวแปร (Structured Notes) และสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

กองทุนมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ัด แต่ยังคงควบคุมความคลาดเคลือ่นจากดัชนีชีว้ัด 
(Enhancing Index) 

 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. ในกรณีทีก่องทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ แอคทฟี เซท 100 ไมส่ามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งไดต้ามทีสํ่านักงาน
กําหนด ผูล้งทนุอาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คํีาสัง่ไว ้

2. ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิผูล้งทนุอาจไดรั้บชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้
ในหนังสอืชีช้วน 

3. กองทนุรวมมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

4. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิิจในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนที่
ไดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

ตํา่         สงู  

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

  
ตํา่         สงู 

General Large Cap Mid/Small Sector 

 
 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 
 

ตํา่         สงู 
 

                                         

 

ตํา่         สงู 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

    

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy  

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 
ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 

 

 

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

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจกุตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก         
                     

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 10.91 

2.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 6.74 

3.    บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 4.41 

4.    ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 4.29 

5.    ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 4.02 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00063 

 
 

 

 

 

 

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ
6.78%

พัฒนาอสังหารมิทรัพย์
3.43%

บรรจภุัณฑ์ 1.00%

เงนิทนุและหลักทรัพย์
6.20%

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส์
2.89%

เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 5.19%

การทอ่งเทีย่วและ     
สนัทนาการ 0.46%

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง
0.14%

พลังงานและสาธารณูปโภค
26.03%การแพทย์ 2.63%

พาณชิย์ 8.67%

ขนสง่ 8.82%

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่
3.82%

สือ่และสิง่พมิพ์ 0.68%

อาหารและเครือ่งดืม่ 5.98%

ธนาคาร 15.91%

เงนิฝากและสนิทรัพยอ์ืน่ๆ
1.37%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0182 เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00063 

 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย  0.50 0.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  0.50 0.50 ** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  0.50 0.50  
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  0.50 0.50 *** 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย  

หรอืเศษของ 500 หน่วย 
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

*** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

1.8190

0.0214
0.1284

0.0259

1.9947

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
1.8190 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08346 

สงูสดุไมเ่กนิ 
 0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.56586 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.5350 
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7. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนนิงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00063 

 

 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่  Equity Large Cap ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน)   

วนัทีจ่ดทะเบยีน 12 พฤษภาคม 2548 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทาํการซือ้ : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 4 วนัทําการนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัรับซือ้คนื   
หน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่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 ์ประมวลวลัลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

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

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

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

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

5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

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

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

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

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

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

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

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

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

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

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

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

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

0-2861-6090 

34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

35. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

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

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

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

39. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

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

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

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

43. บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000  

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 113.84% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้     
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
 
Tracking Error (TE) หมายถงึ ความผันผวนของสว่นตา่งของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทน
ของดัชนชีีว้ัดซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนชีีว้ัดของกองทนุรวมวา่มกีารเบีย่งเบนออกไปจาก
ดัชนชีีว้ัดมากนอ้ยเพยีงใด เชน่ หากกองทนุรวมมคีา่ TE ตํา่ แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุมกีารเบีย่งเบน
ออกไปจากดัชนีชีว้ัดในอัตราทีตํ่่า ดังนัน้ กองทุนรวมนี้จงึมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบดัชนีอา้งองิ ในขณะที่
กองทนุรวมทีม่คีา่ TE สงู แสดงวา่อัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมมกีารเบีย่งเบนออกจากดัชนีชีว้ัดในอัตราทีส่งู 
ดังนัน้ โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทนุจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะลดนอ้ยลง เป็นตน้ 
 
Tracking Difference (TD) หมายถงึ คา่สว่นตา่งระหวา่งผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทนุรวมและผลตอบแทน
ของดัชนอีา้งองิของกองทนุ 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD 
สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนี ้(Credit Risk) หมายถงึ ความเสีย่ง
จากตราสารหนี้ทีก่องทนุรวมไปลงทุนทีอ่าจจะมกีารผดินัดชําระหนี้ คอืบรษัิทผูอ้อกตราสารหนี้นัน้ๆไมส่ามารถ
นําเงนิตน้/ดอกเบีย้มาจ่ายเมือ่ถงึวันทีค่รบกําหนดทีต่อ้งจ่าย โดยมสีาเหตุมาจากบรษัิทประสบสภาวะขาดทุน
หรอืไมม่สีภาพคลอ่งพอทีจ่ะมาจา่ยคนื เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิ
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้
ขนาดเล็กทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยน์อ้ยกวา่
หุน้ขนาดใหญ ่ซึง่อาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงาน
ทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
ประเทศ  

 

 
 
 


