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กองทนุเปิด กาํไรเพิม่พนู

Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุยู
โอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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นโยบายการลงทนุ 

โครงการจะนําเงนิทีร่ะดมไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุไปลงทนุ โดยมนีโยบายหลักดังนี ้

1. กองทนุจะลงทนุโดยม ีNet Exposure ในตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชมีากกวา่หรอืเทา่กบั 80% ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิ

2. เงนิทนุสว่นทีเ่หลอืจากการลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (1) จะนําไปลงทนุในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสาร
แห่งหนี้ต่างๆ และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใดหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอื
หลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะมุง่เนน้การลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู และในขณะเดยีวกนั
ก็คํานงึถงึความมั่นคงของสถาบันทีอ่อกตราสารเป็นหลัก ทัง้นี้เพือ่ใหโ้ครงการมรีายไดท้ีส่งูสมํ่าเสมอและมี
ความมั่นคงจากการลงทนุ 

ทัง้นี้จะไมล่งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) และตราสารหรอืหลักทรัพยท์ีเ่สนอขายในตา่งประเทศ 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 
 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. ในกรณีทีก่องทนุเปิด กําไรเพิม่พูน ไม่สามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งไดต้ามทีสํ่านักงานกําหนดผูล้งทุนอาจ
ไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คํีาสัง่ไว ้

2. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอื
หยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

3. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมไดโ้ดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 
 ตํา่         สงู 
    

 

 

 ตํา่         สงู 

General Large Cap Mid/Small Sector 

 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 
 

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

 
 

ตํา่         สงู 
≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่  
 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 
ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจกุตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.51 

2.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 5.25 

3.    บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) 4.34 

4.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 4.15 

5.    บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 2.99 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019 

 

 

 

 

 

 

บรรจภัุณฑ ์
2.40 %

วัสดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
4.34 %

ประกนัชวีติและ
ประกนัภัย 0.22 %

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
0.54 %

การแพทย ์6.05 %

ธรุกจิการเกษตร 0.51 %

พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

18.35 %

การทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการ 1.11 %

เงนิทนุและหลกัทรัพย ์
1.91 %

ธนาคาร 
8.45 %

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์
3.12 %

ขนสง่ 
7.30 %

อาหารและเครือ่งดืม่ 
9.30 %

สือ่และสิง่พมิพ ์1.26 %

เวชภัณฑแ์ละ
เครือ่งสําอาง 0.38 %

พัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์
3.38 %

พาณชิย ์12.55 %

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 5.00 %

เคมภัีณฑแ์ละพลาสตกิ 
4.96 %

เงนิฝากและสนิทรัพย์
อืน่ๆ 8.87 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ เๆชน่  คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0313 และ คา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์เรยีกเก็บจรงิ
ในอตัรารอ้ยละ 0.0556 เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019 
 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (%ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.00* ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00* ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย         

หรอืเศษของ 500 หน่วย 
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 

* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไมน่่อยกวา่ 30 วัน และประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันอยา่งนอ้ย 1 ฉบับ 
 
 

1.3375

0.0214 0.1284 0.0958

1.5831

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
1.3375 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1177 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
4.28 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.6964 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปีคอื -41.1820% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.72% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity Large Cap  

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 9.31% -1.35% 25 9.31% 50 12.55% 50 -1.33% 50 2.08% 75 5.95% 50 N/A 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 11.47% 0.89% 5 11.47% 25 21.65% 25 2.99% 5 5.12% 25 7.77% 5 N/A 

ความผนัผวนของกองทุน 8.30% 5.82% 5 8.30% 5 16.65% 25 20.34% 50 16.72% 25 16.31% 50 N/A 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 8.92% 5.89% 5 8.92% 5 16.35% 5 21.10% 50 17.41% 50 16.52% 50 N/A 

* ไมม่ขีอ้มลูตัวชีว้ัดทีเ่ป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลาการลงทนุดังกลา่ว 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019 

-12.33%

1.60%

-8.64%

16.00%
14.47%

-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

KPLUS Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity Large Cap ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 

 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

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

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล จา่ย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

บรษัิทจัดการมนีโยบายทีจ่ะจัดสรรเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจา่ยเงนิปันผลไมตํ่า่กวา่ปีละ 1 ครัง้ โดยจะพจิารณา
จา่ยไมตํ่่ากวา่รอ้ยละ 75 ของรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิบวกกําไรหรอืขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิทัง้สิน้ในแตล่ะงวดบัญชทีีจ่ะ
จา่ยเงนิปันผล หรอือาจพจิารณาจา่ยจากกําไรสะสม โดยไมร่วมกําไรหรอืขาดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิเมือ่กองทนุเปิดมกีําไรสะสม
จนถงึงวดบญัชทีีจ่า่ยเงนิปันผล ทัง้นีต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล ( 4 คร ัง้ลา่สดุ ) 

วนัปิดสมดุ วนัทีจ่า่ย ปนัผลตอ่หนว่ย 

09/03/2561 27/03/2561 0.4488 

07/04/2560 27/04/2560 0.0900 

06/03/2558 19/03/2558 0.7800 

22/03/2556 10/04/2556 1.5400  

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 29 ธันวาคม 2536 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 
 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื   : ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่ :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 4 วันทําการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 

หมายเหต:ุ สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นายสทิธศิักดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถินุายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถินุายน 2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

2. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 91.96 % 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

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

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

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 
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ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
*CACหมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจาก
มลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบ
ระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนี ้(Credit Risk) หมายถงึ ความเสีย่ง
จากตราสารหนี้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุทีอ่าจจะมกีารผดินัดชําระหนี้ คอืบรษัิทผูอ้อกตราสารหนี้นัน้ๆไมส่ามารถนํา
เงนิตน้/ดอกเบีย้มาจ่ายเมือ่ถงึวันทีค่รบกําหนดทีต่อ้งจ่าย โดยมสีาเหตุมาจากบรษัิทประสบสภาวะขาดทุนหรอืไม่มี
สภาพคลอ่งพอทีจ่ะมาจา่ยคนื เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิธรุกจิ
ของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk)หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้
ขนาดเล็กทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยน์อ้ยกวา่หุน้
ขนาดใหญ ่ซึง่อาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับ
ทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขาย
อยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ 
กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

 

 

 

 

 
 


