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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ตราสารทนุ เพอืการออม 

United Equity Super Savings Fund : UOBEQ-MSSF 

(หนว่ยลงทุนชนดิเพอืการออมพเิศษ : UOBEQ-SSFX) 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมทมีนีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอนื
ภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

กองทนุรวมเพอืการออม (Super Savings Fund : SSF) 

กองทนุรวมทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะลงทนุในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหรือมีไวซ้งึหลักทรัพย์ทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถงึกอง ETF กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์
ทรัสตเ์พอืการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐาน และ/หรอืหลักทรัพยท์จีดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยท์จีะนิยามใหม่ในอนาคต โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง
กองทนุรวม  

ทังนี การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุน้ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในตลาด
หลักทรัพยด์ังกล่าว 

ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอนื ซงึอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ในสัดส่วน
โดยเฉลียในรอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
อสังหารมิทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสตเ์พอืการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพนืฐาน 
(infra) ซงึอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ยกเวน้กรณีทีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ (กอง1) และกองทุน
รวมโครงสรา้งพนืฐาน (infra) ลงทนุสงูสดุไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุนปลายทาง 
โดยการลงทนุในหน่วยลงทนุดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซงึเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงือนไข ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทังนี กองทุนปลายทางทอดแรกและกองทุนปลายทางทอด
สดุทา้ยจะไม่สามารถลงทุนยอ้นกลับไปลงทุนในกองทุนตน้ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางทอด
สุดทา้ยจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอืนภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการเดียวกันไดอ้ีก (Cascade 
investment) 

ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสยีงตามดุลยพินิจของผูจั้ดการ
กองทุน และ/หรือ อาจลงทนุในตราสารทมีสัีญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง รวมทังอาจทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์
หรือธุรกรรมการซอืโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
 
กลยุทธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชวีัด (Active Management) 

 
 

 

 

1.  ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทนุรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรือลดลงจน
ตํากวา่มลูค่าทลีงทุนและทําใหข้าดทนุได ้ 

2.  ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีว่าการลงทนุในตราสารหนทัีวไป 

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพอืสง่เสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทนุ และสามารถถอืหน่วยลงทนุได ้
ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปีวันทซีอืหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทไีมส่ามารถถอืหน่วยลงทนุไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ปีวนัทซีอืหน่วยลงทนุ 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกยีวกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทรีะบุไวใ้นคู่มือการลงทุนและปฏบิัตติามเงอืนไขใน
คู่มอืการลงทุนเทา่นัน จงึจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ทังนี ผูล้งทุนจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเมอื
ซอืหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพเิศษ ตังแต่ วันท ี1 เมษายน 2563 ถงึ วันที 30 มถิุนายน 2563 หรือ
ตามเวลาทปีระกาศกําหนดเพมิเตมิในอนาคต 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพอืการออม จะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหาก
ไม่ปฏบัิตติามเงือนไขการลงทุน และจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทเีคยไดรั้บภายในกําหนดเวลา นอกจากนี
จะตอ้งชําระเงนิเพมิ และ/หรอืเบยีปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

3. ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพือการออม ไปจําหน่าย จ่ายโอน 
จํานํา หรอืนําไปเป็นประกันได ้ 

4. กองทุนอาจลงทุนในตราสารทมีสัีญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง ทําใหก้องทุนรวมนีมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุน
รวมทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทนีอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

5. กองทนุรวมมกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทนุ เป็นหน่วยลงทนุชนดิเพอืการออมและหน่วยลงทนุชนดิเพอืการออม
พเิศษ ทังน ีผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่สามารถสับเปลยีนหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุได ้และบรษัิทจัดการจะ
แยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซงึอาจจะมมีูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้ทังน ี
บรษัิทจัดการอาจเปลยีนแปลงเพมิเตมิการสับเปลยีนหน่วยลงทุนได ้โดยขนึอยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6. อย่างไรก็ตาม การสบัเปลยีนหน่วยลงทนุชนดิเพอืการออมพเิศษ (กองทนุเปิดตน้ทาง) ไปยังกองทนุรวมเพอืการ
ออมพเิศษหรอืกองทนุรวมเพอืการออมหรอืหน่วยลงทนุชนดิเพอืการออมอนืใด (กองทนุเปิดปลายทาง) กองทนุ
เปิดปลายทางดังกล่าวตอ้งเป็นกองทุนรวมเพือการออมพิเศษเท่านัน หรือเป็นกองทุนรวมเพือการออมทีมี
นโยบายเดยีวกบักองทนุเปิดตน้ทางเทา่นัน และ/หรอื กองทนุอนืใดทสํีานักงาน และ/หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งจะ
ประกาศเพมิเตมิในอนาคต 

7. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซงึอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการไดโ้ดยเฉลยีในรอบปีบัญชี
ไม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซงึอาจจะก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจ
เกดิจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน ดังนัน บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ี
ระบบงานทป้ีองกันธุรกรรมทีอาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ดังกล่าว เพือใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
ทังกองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิมเตมิไดท้ีบรษัิท
จัดการ หรอืทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

8. ในกรณีทมีแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด 
บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิิจในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสังซอืขายหน่วยลงทุนทไีดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยุด
รับคําสงัดังกล่าวได ้

9. บรษัิทจัดการอาจหยดุรับคําสังซอืหรอืขายหน่วยลงทุน หรอืสับเปลยีน (ขาเขา้) เป็นการชัวคราว หรอืถาวรได ้ในกรณี
ทีบรษัิทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อ
กองทนุเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

10. กองทุนอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทนุรวมไดโ้ดย 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) 
 

                            ตํา                                                                                       สงู 
 

 

                           
        ตํา                                                                                        สงู 

 
 
 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 
 
            ตํา                                                                                        สงู 

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

 
 
             ตํา                                                                                         สงู 
 
 

 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทเีนน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.18 

2.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4.91 

3.    บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 4.32 

4.    ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 3.70 

5.    บรษัิท กรุงเทพดุสติเวชการ จํากัด (มหาชน) 3.60 

 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00686 
 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสอืสาร 6.29 %

บรรจุภัณฑ ์1.47 %

พาณชิย ์12.68 %
พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์

5.75 %

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 

18.21 %

ประกันชวีติและประกันภัย 
1.97 %

การแพทย ์5.25 %
วัสดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 

3.46 %

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์
3.66 %

ขนสง่ 
7.40 %

เงนิทนุและหลักทรัพย ์
3.05 %

เคมภัีณฑแ์ละพลาสตกิ 
5.76 %

อาหารและเครอืงดมื 
6.93 %

สอืและสงิพมิพ ์1.29 % ธนาคาร 
9.78 %

การทอ่งเทยีวและสันทนา
การ 0.60 %

ยานพาหนะและอปุกรณ์ 
0.50 % เงนิฝากและสนิทรัพย์

อนืๆ 5.93 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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- คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี 

- ทังนี หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกนั (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซําซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมีมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทนุปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิ
ลงทนุ 900 ลา้นบาท ในอัตราทกีองทนุตน้ทางกําหนด และ (2) เงนิลงทนุ 100 ลา้นบาทในอัตราทกีองทนุปลายทางกําหนด 
เป็นตน้ และรวมถงึกรณีทกีองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ของบรษัิทจัดการอกีทอดหนึง บรษัิท
จัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วซําซอ้นดว้ย 

ทังน ีสามารถดคูา่ธรรมเนียมทเีรยีกเกบ็จากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี:  

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00686 
 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (% ของมูลคา่หน่วยลงทุน)* 

รายการ สูงสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนียมการขาย  ไม่ม ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้  2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนียมการรับซอืคนื  ไม่ม ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออก 2.00 2.00** 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่ม ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไม่ม ี ไมม่ ี

* ทังนี บรษัิทจัดการอาจคดิค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้ังซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละคนไม่เท่ากันได ้โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนียม โดยจะแจง้ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

** ในกรณีทีเป็นการสับเปลียนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้
คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว แตท่ังนี คา่ธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทุนออกไปบรษัิทจัดการอนืจะเรยีกเกบ็ในอัตราไมเ่กนิ
รอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสดุกอ่นหนา้วันทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนแต่ไม่ตํากว่า 200 
บาท ต่อ 1 รายการ โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืจะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือผู ้
ถอืหน่วยลงทนุยนืคําสังสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ 

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ขา้งตน้เป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพมิ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอืภาษีอนืใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

1.6050

0.0203
0.2140

0.0000

1.8393

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไม่เกนิ  
2.1400 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.0749 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.4280 

สูงสดุไมเ่กนิ 
3.1779 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.5350 
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1. ดชันชีวีดั คอื : ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น 100.00% 

 
2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ  

 

หมายเหตุ : ผลการดําเนนิงานปี 2563 เป็นผลการดําเนนิงานตงัแตว่นัท ี10 เมษายน 2563 ถงึวนัท ี30 ธนัวาคม 2563 
เนอืงจากกองทนุน ีจดทะเบยีนวนัท ี10 เมษายน 2563 

 
3. กองทนุนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทนุ) คอื -19.5325% 

 
4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.33% ตอ่ปี 

 
5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity General  

*คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00686 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตงัแตจ่ดัตงักองทนุ* 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 11.13% -0.83% 50 11.13% 50 13.81% 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.82% 

ผลตอบแทนตวัชวีดั 11.47% 0.89% 25 11.47% 50 21.65% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.89% 

ความผนัผวนของกองทุน 8.67% 5.92% 5 8.67% 5 16.29% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.33% 

ความผนัผวนของตวัชวีดั 8.92% 5.89% 5 8.92% 5 16.35% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.40% 

 
 

- ผลตอบแทนทมีอีายนุอ้ยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อชว่งเวลา 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

- คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00686 

 

 

 

7.68%

20.01%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2563

UOBEQ-SSFX Benchmark

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 
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           ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในแตล่ะช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทลีงทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยู่ในชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 10 เมษายน 2563 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื :  

กองทนุนไีมเ่ปิดใหซ้อืหน่วยลงทนุเพมิเตมิตังแต่วันท ี1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นายสทิธศัิกด ิณัฐวุฒ*ิ 10 เมษายน 2563 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 10 เมษายน 2563 

นายธนกร ธรรมลงกรต 10 เมษายน 2563 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกิลุ* 10 เมษายน 2563 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถิุนายน 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. บรษัิทหลกัทรพัย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

2. บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

3. บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

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

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

6. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

7. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

8. บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

9. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

10. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

11. บรษัิทหลกัทรพัย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

12. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2695-5000 

13. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

ขอ้มลูอนืๆ 
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14. บรษัิทหลักทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

15. บรษัิทหลักทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

16. บรษัิทหลักทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

17. บรษัิทหลักทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

18. บรษัิทหลักทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

19. บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

20. บรษัิทหลักทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

21. บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

22. บรษัิทหลักทรพัย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

23. บรษัิทหลักทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บรษัิทหลักทรพัย ์เคทบีเีอสท ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

25. บรษัิทหลักทรพัย ์ทรนีตี ีจํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

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

28. บรษัิทหลักทรพัย ์ไอรา่ จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

29. บรษัิทหลักทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088 -9797 

30. บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

31. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

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

33. ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮแ้บงกงิคอรป์อเรชนั จํากดั : โทรศพัท ์0-2614-4000 

34. บรษัิทหลักทรพัย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

35. บรษัิทหลักทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

36. บรษัิท หลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

37. บรษัิทหลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหนว่ยลงทุน โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

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

39. บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

             ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากบั 99.82% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

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

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสยีง
จากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  ทงัน ีบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ 

 
 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบ
ถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดย
คํานวณจากมูลค่าทตํีากวา่ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลียนแปลงเพิมขนึหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการดําเนินธุรกจิ
ของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนัน  ๆ

3. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สัญญาซอืขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์นืฐาน ดังนันหากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยดั์งกลา่วย่อม
ทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

4. ความเสยีงจากความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อกตราสารหน ี(Credit Risk) เป็นความเสยีงจากตราสารหนี
ทกีองทุนรวมไปลงทุนทอีาจจะมกีารผดินัดชําระหนี คอืบรษัิทผูอ้อกตราสารหนีนันๆไม่สามารถนําเงนิตน้/ดอกเบยีมาจ่าย
เมอืถงึวันทคีรบกําหนดทตีอ้งจ่าย โดยมสีาเหตุมาจากบรษัิทประสบสภาวะขาดทุนหรอืไม่มสีภาพคล่องพอทจีะมาจ่ายคนื 
เป็นตน้ 

5. ความเสยีงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนีภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีู ้
ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุใน
หลายประเทศ 

 


