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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุน้ธรรมาภบิาลไทย 

United Thai Equity CG Fund : UTHAICG 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม ไอ เอ หรอืตลาดรองอืน่ๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเนน้ลงทุนใน
บรษัิททีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึบรษัิททีรั่บการรับรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชัน่ (CAC) ซึง่การพจิารณาการก ากับดูแลกจิการทีด่อีาจพจิารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring 
ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

สว่นทีเ่หลอื กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-investment 
grade) หรอืตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) และอาจลงทุนในตราสารทุน
ของบรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted securities) โดยใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทนุอาจจะเขา้ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ซึง่รวมถงึการป้องกนัความเสีย่งจากการลงทนุ (Hedging) เชน่ การท าสวอป และ / หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ทีอ่า้งองิ

กับราคาตราสาร อัตราดอกเบีย้และ / หรอืสัญญาฟิวเจอร ์เป็นตน้ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes) 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 
 

 
 

 ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ 

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทุนรวมเมือ่มคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ ผูล้งทุนควร
พจิารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถงึประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะ
การเงนิของผูล้งทนุเอง 

2. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจาก
ใชเ้งนิลงทนุในจ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

3. ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิผูล้งทนุอาจไดรั้บช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืชีช้วน 

4. ในกรณีที่มแีนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไว ้
แลว้หรอืหยดุรับค าสัง่ดังกลา่วได ้

5. กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

http://www.uobam.co.th/
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
    ต า่                 สงู 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

    ต า่                 สงู 

General Large Cap Mid/Small Sector 

 

 
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 ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Energy  

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตวัใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

 

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

 การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 8.44 

2.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 8.03 

3.    ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 7.96 

4.    บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.94 

5.    บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 6.15 

 
สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531 

 

 

 

 

 
 

วัสดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
8.44 % 

อาหารและเครือ่งดืม่ 
6.02 % 

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 

23.95 % 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 6.15 % 

พาณชิย ์
11.13 % 

ธนาคาร  
11.93 % 

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ 
6.16 % 

เงนิทนุและหลักทรัพย ์
3.03 % 

ขนสง่ 4.94 % 

พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์
8.84 % 

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์
2.23 % 

เงนิฝากและสนิทรัพย์
อืน่ๆ 7.19 % 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 

% ของ NAV 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531
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หมายเหต ุ:  

- ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ รวมภาษีมลูค่าเพิม่หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านอง
เดยีวกนัแลว้ (ถา้ม)ี  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0057 เป็นตน้ 

- บรษัิทจัดการจะน าไปบรจิาคในอตัรารอ้ยละ 40 ของคา่ธรรมเนยีมการจัดการทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนใหก้ับหน่วยงาน
ทีส่ง่เสรมิธรรมาภบิาลไทย และ/หรอืหน่วยงานทีส่ง่เสรมิการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ และ/หรอืองคก์รอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัหน่วยงานดังกลา่ว 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531 
 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย  3.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  3.00 1.00** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ
คนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

1.6050 

0.0214 
0.1605 

0.0060 

1.7929 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

* คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  

  ดงัน ัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ  

คา่ธรรมเนยีม 

 

 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.675 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.675 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.0803 

 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.0803 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.2140 

 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.3500 

 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.3500 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

1.8458 

 

สงูสดุไมเ่กนิ

1.8458 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -40.7248% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 17.24% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity General 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 3.93% -4.88% 95 3.93% 95 7.57% 95 -3.46% 95 N/A N/A N/A N/A -3.87% 

ผลตอบแทนตัวชีวั้ด 11.47% 0.89% 25 11.47% 50 21.65% 25 2.99% 25 N/A N/A N/A N/A 1.29% 

ความผันผวนของกองทนุ 7.96% 5.39% 5 7.96% 5 14.67% 25 18.19% 25 N/A N/A N/A N/A 17.24% 

ความผันผวนของตัวชีวั้ด 8.92% 5.89% 5 8.92% 5 16.35% 50 21.10% 75 N/A N/A N/A N/A 20.01% 

 - ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531 

-11.95% 

0.23% 

-8.40% 

3.37% 

-5.24% 

4.29% 

-8.08% 

3.39% 

-14.00% 

-12.00% 

-10.00% 

-8.00% 

-6.00% 

-4.00% 

-2.00% 

0.00% 

2.00% 

4.00% 

6.00% 

2563 2562 2561 2560 

UTHAICG Benchmark 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00531
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ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 

 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกันในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•  5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•  25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•  50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดบัที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•  75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•  95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอันดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทุน สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุน้ธรรมาภบิาลไทย  8 
 

 
 

นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 4 ธันวาคม 2560 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่า                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ: สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นายสทิธศิกัดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 4 ธันวาคม 2560 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 4 ธันวาคม 2560 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 ธันวาคม 2560 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 4 ธันวาคม 2560 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถินุายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถินุายน 2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

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

2. บรษัิทหลักทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

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

5. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2016-8600 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

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

8. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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9. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด : โทรศพัท ์0-2680-1234 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2949-1999 

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

14. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด : โทรศพัท ์0-2857-7000 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2658-8888 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากัด : โทรศพัท ์0-2351-1800 

19. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

20. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด : โทรศพัท ์0-2861-5508 ,      

0-2861-6090 

21. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

23. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-5100 

24. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด : โทรศพัท ์0-2026-6222 

25. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

26. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

27. บรษัิท หลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 84.17% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

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

Website : www.uobam.co.th   

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่
30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

http://www.uobam.co.th/
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*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 

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

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

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

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

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้
ขนาดเล็กทีก่องทุนพจิารณาลงทุนอาจมสีภาพคล่องของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยน์อ้ยกว่า
หุน้ขนาดใหญ ่ซึง่อาจท าใหก้องทนุมขีอ้จ ากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

4. ความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยด์ังกล่าว
ยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนนิงานที่
ผันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

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

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขายอยู่
ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ 
กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 

 


