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“การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
ผูล้งทนุไมส่ามารถนาํมาลดหยอ่นภาษไีด”้ 

 

กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุน้ระยะยาว 
70/30 - Dividend Long Term Equity Fund 

 70/30-D LTF 

กองทนุรวมตราสารทนุ 
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

กองทนุรวมทลีงทนุแบบมคีวามเสยีงทงัในและตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะเนน้การลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษัิททจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์โดยจะคัดเลอืกบรษัิททมีี
ปัจจัยพนืฐานและผลประกอบการด ีมแีนวโนม้การเตบิโตทสีมําเสมอ และมเีสถยีรภาพทางการเงนิ โดยจะลงทุนใน
หรอืมไีวซ้งึหุน้สามัญของบรษัิททจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์และตราสารกงึหนีกงึทนุโดยเฉลยีในรอบปีบัญชี
ไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ทังนี จะลงทุนในหรือมีไวซ้งึหุน้สามัญของบรษัิทท ี       
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึกอง ETF หรอืกองทุนรวมดัชนีทอีา้งองิกบัผลตอบแทนหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของ
บรษัิทจดทะเบียนดว้ย โดยมีฐานะการลงทุนสุทธใินหุน้สามัญเฉลียรอบปีบัญชไีม่ตํากว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

สําหรับการลงทุนในสว่นทเีหลอืจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ทังภาครัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และ/หรอืภาคเอกชน และ/
หรอืเงนิฝาก หรือหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอนืหรอืการหาดอกผลโดยวธิกีารอนือยา่งใดอย่างหนงึหรือหลายอย่าง 
ตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยท์เีสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ทสํีานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศกําหนด ทังนี ตามความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกจิ และสภาวะ
ตลาด และอาจลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทมีสีนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพยห์รอืดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์และ/
หรืออัตราดอกเบยี อัตราแลกเปลยีนเงนิ และ/หรืออันดับความน่าเชอืถอืหรือเหตุการณ์ทมีผีลต่อการชําระหนีของ
ตราสารแหง่หนี และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอนืใดทสีํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ
ป้องกนัความเสยีง (hedging) 

อนงึ ผูจั้ดการกองทุนจะเป็นผูจั้ดสัดส่วนการลงทุน และพจิารณาถงึความจําเป็นของการจัดหา และ/หรอืเลอืกสรร
วธิกีารป้องกันความเสยีงต่าง ๆ ของกองทุน โดยจะพจิารณาใหเ้หมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทังนี เพือ
ผลตอบแทนทดีแีละเพอืผลประโยชน์ต่อกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก 

ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) หรือ Credit 
Linked Note 

 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีวีดั (Active Management) 

 
 

 

 

1. ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสูงขนึ หรือลดลงจน 
ตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนใน      
ตราสารหนทีัวไป 

 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 

 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกยีวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทรีะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนรวมหุน้ระยะยาวและปฏบัิติ
ตามเงอืนไขในคูม่อืการลงทนุ – กองทนุรวมหุน้ระยะยาวเทา่นัน จงึจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกัน 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะไม่ไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิัตติามเงอืนไข
การลงทุน และจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเคยไดร้ับภายในกําหนดเวลา มฉิะนันจะตอ้งชําระเงนิเพมิ 
และ/หรอืเบยีปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

4. การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตังแต่วันท ี1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไม่สามารถนํามาลดหย่อน
ภาษีได ้

5. ในกรณีทีมีแนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายไดแ้ลว้
ทังหมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสังซอืขายหน่วยลงทุนทไีดรั้บ
ไวแ้ลว้หรอืหยุดรับคําสงัดังกลา่วได ้

6. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทงัหมด ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ตวัอยา่ง 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  

                           ตํา                                                                                              สงู 
                                     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 
 
 

                                  ตํา                                                                                              สงู 
                          

General Large Cap Mid/Small Sector 
 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 

       ตํา                                                                                                                                            สงู 

    
 
 

ตํา                 สงู 

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

 
   ตํา                 สงู   

              

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

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) 

                                       ตํา                                                                                                                                             สูง 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น  0 % ของเงนิลงทนุในต่างประเทศ 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

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

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทเีนน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจุกตัวใน      
ผูอ้อกตราสารรวม     

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัว
รายประเทศรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                           

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 4.36 

2.    บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 3.84 

3.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 3.62 

4.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 3.36 

5.    บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 2.88 

สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคาร 
8.78 %

เคมภัีณฑแ์ละพลาสตกิ 
2.51 %

การแพทย ์2.48 %

พาณชิย ์8.61 %
พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์

5.69 %

เงนิทนุและหลักทรัพย ์
0.40 %

ขนสง่ 
6.02 %

ยานพาหนะและอปุกรณ์ 
0.44%

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสอืสาร 7.61 %ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์

3.46 %
สอืและสงิพมิพ ์1.76 %

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 14.45 %

การทอ่งเทยีวและ
สันทนาการ 0.61 %

บรรจุภัณฑ ์0.35%

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
0.55%

อาหารและเครอืงดมื 
2.50 %

วัสดกุอ่สรา้งและตกแต่ง 
1.41 %

ธุรกจิการเกษตร 0.71%

ประกันชวีติและ
ประกันภัย 0.73 %

เงนิฝากและสนิทรัพย์
อนืๆ 30.95 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 



กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุน้ระยะยาว   5 
 

 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ:  

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลคา่เพมิหรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เช่น ค่าสอบบัญช ีเรียกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0028 และค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิปันผล 
เรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0193 เป็นตน้  

 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90089 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

 

 
 
 
 
 

2.1400

0.0214
0.1284 0.0228

2.3126

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ่้ายอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1605 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.9211 

สงูสดุไมเ่กนิ 
5.35 
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1. ดชันชีวีดั คอื: ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 

 
 

 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -31.3643% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (Standard deviation) คอื 11.75% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity General 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90089 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90089 

 

 

10.73%

-8.88%

1.26%

-8.25%

12.52%

17.67%

-5.24%

4.29%

-8.08%

17.30%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2564 2563 2562 2561 2560

70/30-D LTF Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอรเ์ซ็นต์ไทล์ตาม
ตาราง จะทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล จ่าย 

 
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : 
 
(1) ในแต่ละรอบปีบัญชขีองกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลปีละ 1 ครัง โดยจะทําการปิด
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และพจิารณาอตัราการจ่ายเงนิปันผล ในวนัทําการสดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคมของทกุปี 

(2) บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลเมอืกองทุนมกํีาไรสะสม และจะตอ้งไม่ทําใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมขนึ
ในงวดปีบัญชีทมีีการจ่ายเงนิปันผลนัน ทังนี การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในแต่ละครังใหเ้ลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑอ์ยา่งใดอย่างหนงึดังต่อไปนี 

(2.1) จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบยีรับทไีดรั้บจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 
(2.2) จ่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีจีะจ่ายเงนิปันผลนัน แลว้แต่จํานวน
ใดจะตํากวา่ 

(3)  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจะไม่จ่ายเงนิปันผล หรอืจ่ายเงนิปันผลในอัตราทีบรษัิทจัดการเห็นสมควร ในกรณี
ดังต่อไปนี  

(3.1)  บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลในกรณีทเีงนิปันผลทคํีานวณได ้(ตามหลักเกณฑท์รีะบไุวข้า้งตน้) มมีูลค่าตํา
กวา่ หรอืเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  
(3.2)  บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอัตราใหม่ทเีหมาะสม หรอืพจิารณาไม่จ่ายเงนิปันผลในกรณีทมีูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันสนิงวดบัญชทีจีะจ่ายเงนิปันผลนัน ตํากวา่มูลค่าทตีราไว ้หรอืในกรณีเมอืนําเงนิปันผลต่อหน่วยทจีะ
จ่ายตามอัตราขา้งตน้มาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนปิดสมุดทะเบยีนแลว้ทําใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนที
คํานวณไดต้ามวธิกีารดังกลา่วมมีูลค่าตํากว่ามลูคา่ทตีราไว ้ 

 
 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล ( 4 ครงัลา่สดุ ) 

 

วนัปิดสมดุ วนัทจีา่ย ปนัผลตอ่หนว่ย 

31/05/2564 14/06/2564 0.3183 

31/05/2561 12/06/2561 0.3900 

02/06/2560 16/06/2560 0.2500 

31/05/2559 13/06/2559 0.2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 26 มถินุายน 2550 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื :  เนืองจากเงอืนไขการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุ
ในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) จะสนิสดุลงในปี 2562 บรษัิท
จัดการจงึใคร่ขอแจง้หยดุรับคําสงัซอืและ/หรอืสับเปลยีนเขา้กองทนุ
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) (ยกเวน้การสบัเปลยีนระหวา่งกองทนุรวม
หุน้ระยะยาวภายในบรษัิทจัดการ หรอืภายใตก้ารบรหิารจัดการ
ของบรษัิทจัดการอนืทมีกีารซอืมากอ่นวนัท ี1 มกราคม 2563) 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูค่าขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขันตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื   :  ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนัรับซอืคนืหน่วย
ลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทมีลัีกษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวม ซงึ
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ะบุเกยีวกับวันหยดุทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้
แลว้ในเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

* สามารถตรวจสอบมูลคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกุล วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นายจารุวตัร   ปรดีเิปรมกุล* 26 มถุินายน 2550 

นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตต ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวลนิดา   อบุลเรยีบรอ้ย 26 มถุินายน 2550 

นายวรียทุธ  หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

นายสทิธศิกัด ิณัฐวุฒ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถุินายน 2560 

นางสาวชนืสมุน พรสกลุศักด ิ 11 สงิหาคม 2564 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร*์ 9 สงิหาคม 2564 

* ปฎบิัตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้
เพมิเตมิ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลกัทรพัย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

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

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

5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

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

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1428 

8. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658 -5050 

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

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

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

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

13. บรษัิทหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากัด : โทรศพัท ์0-2695-5000 

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

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

17. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

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

19. บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2779-9000 

20. บรษัิทหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลกัทรพัยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลกัทรพัย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินันซา่ จํากดั: โทรศัพท ์0-2697-3700 

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

26. บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

27. บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีตี ีจํากดั : โทรศพัท ์0-2343 9555 

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

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

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

31. บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088 -9797 

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

33. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศัพท ์0-2861-5508 ,  

0-2861-6090 

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

35. ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

36. บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

37. บรษัิท หลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

38. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหนว่ยลงทุน โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

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

40. บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
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41. บรษัิท หลักทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจดัการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 70.88% 

 

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 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซต์
ของบรษัิทจัดการ  

คุณสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้ับเงนิลงทุนคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจิัดตังและอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน ทงันี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูล
ในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบ
ในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
*CAC ห ม า ย ถึ ง  Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสียงทีมูลค่าของหลักทรัพย์ที
กองทุนรวมลงทุนจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมค่ีา SD สงู แสดงวา่กองทุนรวมมคีวามผันผวน
จากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรพัยส์งู 

2. ความเสียงจากการดํ าเนินธุ รก ิจของผู ้ออกตราสาร (Business Risk) หมายถึง 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู อ้อกตราสารดั งกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ 
ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งขององค์กรธุรกจิ ซงึจะถูกสะทอ้น
ออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 

3. ความเสยีงจากการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) หมายถงึ สญัญา
ซอืขายล่วงหนา้บางประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ืนฐาน ดังนัน
หากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําใหส้นิทรัพยม์ีความผันผวนมากกว่าการ
ลงทนุในหลักทรพัยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

4. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ ความเสยีง
จากการทีตราสารทกีองทุนถืออยู่นันขาดสภาพคล่อง โดยการซือขายเปลียนมอืของตราสารมี
จํานวนครงัและปรมิาณนอ้ย อันเนืองมาจากอปุสงคแ์ละอปุทานตอ่ตราสารในขณะนันๆ กองทุนจงึ
อาจขายตราสารไมไ่ดใ้นชว่งเวลาทตีอ้งการ หรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทตีอ้งการ 

5. ความเสยีงจากความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา (Counterparty 
Risk) หมายถงึ ในกรณีทเีป็นสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทไีมไ่ดทํ้าการซอืขายในตลาด (Over the 
Counter : OTC) เชน่ สัญญาสวอป สัญญาฟอรเ์วริด์ สัญญาออปชนัทซีอืขายนอกตลาด กองทุน
รวมจะมคีวามเสยีงจากการทคีูส่ัญญาไมป่ฏบิตัติามทตีกลงกันไว ้

6. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลียนแปลง ของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเงนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทุน
รวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและ
ขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนัน การ
ป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลียนจงึเป็นเครอืงมือสําคัญในการบรหิารความเสยีงจาก
ดังกลา่ว ซงึทําไดด้งัต่อไปน ีคอื 

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีง
จากอัตราแลกเปลยีน เนอืงจากการป้องกนัความเสยีงขนึอยูก่บัดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุรวม
ในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสยีงหรอืไม ่

7. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) หมายถงึ กองทนุนเีป็น
กองทนุประเภทตราสารแหง่ทนุ ซงึมกีารกระจายการลงทนุนอ้ยกวา่กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ
ทวัไป จงึมคีวามเสยีงมากกวา่ในเรอืงของการกระจกุตัวของการลงทนุ  
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer 
Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV 
รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคง
ของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนที
กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรพัยส์นิดังนี 

1. ตราสารหนีภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้
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3. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทีผูร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความ
น่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration 
Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหาก
เกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม  

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึ
การลงทนุในตราสารทผีูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบ
ต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการ
ดําเนนิงานทผีนัผวนมากกว่ากองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 


