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กองทนุเปิด บรรษทัภบิาล หุน้ระยะยาว 

Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF-M  

(หนว่ยลงทนุชนดิลดหยอ่นภาษ ี: CG-LTF) 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

กองทนุทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี23 มนีาคม 2565 

 

"การลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวตงัแตว่นัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 
เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไมส่ามารถนํามาลดหยอ่นภาษไีด"้ 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุมนีโยบายทจีะเนน้การลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิททจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยท์มีรีะบบธรรมาภบิาลทดีี
ตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภบิาลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์บรษัิท ไทยเรทตงิแอนดอ์นิฟอรเ์มชันเซอรว์สิ จํากัด (TRIS) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นตน้ ซงึโดยส่วนใหญ่แลว้ กรอบการจัดเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ จะมี
สาระสําคัญในการพิจารณาในเรอืงต่าง ๆ อาทเิช่น การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส หรือความรับผดิชอบของ
กรรมการ หรอืการปฏบิัตทิเีทา่เทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ หรอืบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืสทิธขิอง ผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

อนงึ กองทุนจะนําเงนิทไีดจ้ากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรอืมีไวซ้งึหุน้สามัญของบรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกอง ETF หรือกองทุนรวมดัชนีทีอา้งองิกับผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษัทจด
ทะเบยีนดว้ย โดยมฐีานะการลงทุนสทุธใินหุน้สามัญเฉลยีรอบปีบัญชไีมตํ่ากวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม นอกจากน ีกองทุนอาจลงทุนในตราสารทมีลีักษณะของสัญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
หรอื Credit Linked Note  

อนึง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทีมีสนิคา้หรอืตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์
และ/หรืออัตราดอกเบีย และ/หรืออันดับความน่าเชอืถือหรือเหตุการณ์ทมีผีลต่อการชําระหนีของตราสารแห่งหนี 
และ/หรอืสนิคา้หรอืตัวแปรอนืใดทสํีานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมวีัตถุประสงคเ์พอืป้องกันความเสยีง 
(hedging) 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีวีดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทนุรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลงจน
ตํากวา่มลูคา่ทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทนุในตราสารหนี
ทวัไป 

 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุ หากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 

 
 
 
 
 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกยีวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทรีะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนรวมหุน้ระยะยาวและปฏบิัติ
ตามเงอืนไขในคูม่อืการลงทนุ กองทนุรวมหุน้ระยะยาวเทา่นัน จงึจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

2. ผูล้งทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกัน 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะไม่ไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิัตติามเงอืนไข
การลงทุน และจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเคยไดร้ับภายในกําหนดเวลา มฉิะนันจะตอ้งชําระเงนิเพมิ 
และ/หรอืเบยีปรับตามประมวลรัษฎากรดว้ย 

4. การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตังแต่วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไม่สามารถนํามา
ลดหยอ่นภาษีได ้

5. กองทนุรวมมคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมทลีงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวน
ทนีอ้ยกวา่ จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

6. ในกรณีทีมีแนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายไดแ้ลว้
ทงัหมด บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสงัซอืขายหน่วยลงทนุทไีดรั้บไวแ้ลว้
หรอืหยดุรับคําสงัดังกลา่วได ้

7. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นชนิดลดหย่อนภาษี, ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและชนิดเพือการ
ออม ทังนี ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลยีนหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนได ้และบรษัิทจัดการจะ
แยกคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซงึอาจจะมมีลูคา่เท่ากันหรอืแตกต่างกนัได ้

8. กองทนุอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

                         ตํา                                                                                                 สงู 
                                      

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

                             ตํา                                                                                               สงู 
                           
 
 

 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

                                         

 

         ตํา                   สูง 

                                     

 

หมายเหต ุ: กองทนุมกีารกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมรวม Energy 

 

   ทังน ีท่านสามารถดูคําอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

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

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทเีนน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจุกตัวใน      
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา              สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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(ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 5.41 

2.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 4.73 

3.    บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 4.68 

4.    บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 4.62 

5.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 4.38 

 
(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

       

 

 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสอืสาร 12.12 %

ขนสง่ 
9.22 %

การทอ่งเทยีวและ
สันทนาการ 0.34 %

อนืๆ 0.33 %

พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์
8.08 %

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 23.34 %

เคมภัีณฑแ์ละพลาสตกิ 
3.33 %

เยอืการะดาษและ
กระดาษ 0.15 %การแพทย ์3.13 %

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์
3.68 %

เงนิทนุและหลักทรัพย ์
1.19 %

วัสดกุอ่สรา้งและตกแต่ง 
1.98 %

ประกันชวีติและ
ประกันภัย 1.03 %

ธนาคาร 10.25%

พาณชิย ์
10.62 %

อาหารและเครอืงดมื 
1.57%

สอืและสงิพมิพ ์2.61 %

บรรจุภัณฑ ์1.20 %

เงนิฝากและสนิทรัพย์
อนืๆ 4.26 %

ธุรกจิการเกษตร 0.57 % บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
0.19 % ยานพาหนะและอุปกรณ์ 

0.82 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ: (ขอ้มูล ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพมิหรือภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0006 เป็นตน้ 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

 
คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย  1.00 1.00 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้  1.00 1.00* 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื  1.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก  1.00 1.00 ** 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ 50 บาทต่อรายการ 

* กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

** อัตรารอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหนา้ทใีชคํ้านวณราคารับซอืคืนหน่วยลงทุน สูงสุดไม่เกนิ 200 
บาท ทังนี ในกรณีทีเป็นการสับเปลยีนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารบรหิารของบรษัิท
จัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

  (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

1.6050

0.0214
0.1284 0.0013

1.7561

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสุดไมเ่กนิ  
1.6050 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.1605 

สูงสดุไม่เกนิ  
0.1284 

สูงสดุไมเ่กนิ 
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ 
3.4561 
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1. ดชันชีวีดั คอื  ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -39.5894% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.28% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity Large Cap 

หมายเหต ุ: ตังแตวั่นท ี1 มนีาคม 2565 เป็นตน้ไป มกีารเปลยีนแปลงประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบ         
ผลการดําเนนิงาน ณ จุดขาย เป็น Equity General 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
  
 - ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

17.39%

-11.38%

3.02%

-10.68%

18.69%
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%

25.00%

2564 2563 2562 2561 2560

CG-LTF Benchmark

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 



กองทนุเปิด บรรษัทภบิาล หุน้ระยะยาว ชนดิลดหย่อนภาษี  7 
 

 
 

  ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity Large Cap ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดยีวกันใน
ระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

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

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

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยู่ในชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 27 ตุลาคม 2547 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื : เนอืงจากเงอืนไขการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) จะสนิสดุลงในปี 2562 บรษัิทจัดการจงึ
ใคร่ขอแจง้หยุดรับคําสงัซอืและ/หรอืสบัเปลยีนเขา้กองทนุรวมหุน้ระยะยาว 
(LTF) (ยกเวน้การสบัเปลยีนระหว่างกองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใน
บรษัิทจัดการ หรอืภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการอนื ทมีี
การซอืมากอ่นวนัท ี1 มกราคม 2563) 

 
วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วนัทําการนับแตวั่นรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นายสทิธศัิกด ิณัฐวุฒ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวชนืสมุน พรสกลุศักด ิ 11 สงิหาคม 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคารซติแีบงก ์เอ็น.เอ. : โทรศพัท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากัด : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

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

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

ขอ้มลูอนืๆ 



กองทนุเปิด บรรษัทภบิาล หุน้ระยะยาว ชนดิลดหย่อนภาษี  9 
 

7. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2299-1111 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2658-5050 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

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

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั  : โทรศัพท ์0-2680-1234 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์บยีอนด ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

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

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2779-9000 

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

22. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888  

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

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

26. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

27. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2648-1111 

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตี ีจํากัด : โทรศพัท ์0-2343-9555 

29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

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

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากัด : โทรศพัท ์0-2080-2888 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

33. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์02-207-2100 

34. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศพัท ์0-2861-5508, 
0-2861-6090 

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

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

37. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2009-8888 

38. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-5100 

39. บรษัิทนายหนา้ซอืขายหลกัทรัพย ์โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

40. บรษัิท ฟิลลปิประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

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

42. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด : โทรศพัท ์0-2633-6000. 0-2808-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจัดการแต่งตังขนึ  
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 107.67% 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

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 ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนทเีสนอขายนัน  ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ 
วันท ี23 มนีาคม 2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ขอ้มลูดังกล่าวถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 

*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถึง
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดยคํานวณจาก
มูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงทมีูลค่าของหลักทรัพย์ทกีองทุนรวมลงทุนจะ
เปลยีนแปลงเพมิขนึหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สูง 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตวั (High  Concentration Risk) หมายถงึ กองทุนนีเป็นกองทุนประเภท
ตราสารแห่งทุน ซงึมกีารกระจายการลงทุนนอ้ยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัวไป จงึมีความเสยีงมากกว่าใน
เรอืงของการกระจุกตัวของการลงทนุ 
(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก

กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบต่อ
การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงานทผีัน
ผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 
ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังน ี 
1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดับทสีามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีีการจัดอันดับความน่าเชอืถืออยู่ใน
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทุนทกีระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทีผูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

3. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 

4. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้ขนาด
เล็กทกีองทุนพจิารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรอืมีปรมิาณการซอืขายหลักทรัพยน์อ้ยกว่าหุน้
ขนาดใหญ่ ซงึอาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากัดในการซอืขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทตีอ้งการได ้

5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพอืป้องกนัความเสยีง กองทนุจะเขา้ลงทุนในสัญญาซอื
ขายลว่งหนา้เพอืป้องกันความเสยีง (Hedging) เท่านัน โดยการลงทนุดังกล่าวจะมมีูลค่าไม่เกนิหลักทรัพยพ์นืฐาน
ทกีองทนุถอือยู่ (Net Exposure < Underlying Assets) 

6. ความเสยีงจากความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) ในกรณีทเีป็น
สัญญาซอืขายล่วงหนา้ทไีม่ไดทํ้าการซอืขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สัญญาฟอร์
เวริด์ สญัญาออปชันทซีอืขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมคีวามเสยีงจากการทคีูสั่ญญาไมป่ฏบิัตติามทตีกลงกนัไว ้

 

 

 
 


