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กองทนุเปิด ไทย อคิวติฟีนัด ์

Thai Equity Fund : TEF 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี23 มนีาคม 2565 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุเนน้การลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบรษัิททจีดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททอียู่ในระหวา่งดําเนนิการ
ขอเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทเีป็นบรษัิททมีปัีจจัยพนืฐานและผลประกอบการด ีมแีนวโนม้
การเจรญิเตบิโตในอัตราสูง และมเีสถยีรภาพทางการเงนิ ทังนี กองทุนจะลงทุนโดยม ีNet Exposure ในตราสารทุน
โดยเฉลยีในรอบปีบัญชมีากกว่าหรอืเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิสําหรับเงนิลงทุนส่วนทเีหลอืกองทุน
อาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอนืใดหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนือย่างใดอย่างหนงึหรอืหลายอย่าง
ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (เพือเป็นการป้องกันความเสียง) หรือหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพยส์นิอนื หรอืการหาดอกผลโดยวธิกีารอนือยา่งใดอย่างหนึงหรอืหลายอย่าง ตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนีชวีัด (Active Management) 

 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทนุรวมไปลงทนุ ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลง
จนตํากวา่มลูคา่ทลีงทุนและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีว่าการลงทนุใน ตราสารหนทีัวไป 

3. ผูล้งทนุทยีอมรับความเสยีงจากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางถงึค่อนขา้งสงู 
 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสยีงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมอื
เห็นว่าการลงทนุในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทนุยอมรับความเสยีงทอีาจ
เกดิขนึจากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. ในกรณีทมีเีหตุการณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดรั้บชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาทกํีาหนดไว ้
ในหนังสอืชชีวน 

3. กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

4. ในกรณีทมีีแนวโนม้ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทจํีาหน่ายไดแ้ลว้
ทังหมด บรษัิทจัดการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการเลกิกองทุนรวม และอาจยกเลกิคําสังซอืขายหน่วยลงทุนทไีดรั้บ
ไวแ้ลว้หรอืหยุดรับคําสังดังกล่าวได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

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

                               ตํา         สงู 
    

 

 

       ตํา          สงู 

    
 
 

 

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

     ตํา                   สงู 
    

 

     ตํา                 สงู 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

 
  หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy 

 

ทังนี สามารถดคํูาอธบิายความเสยีงต่างๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทเีนน้ลงทนุ 

การลงทนุกระจุกตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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(ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) 5.55 

2.    บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4.46 

3.    บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 4.23 

4.    บรษัิท แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน) 3.92 

5.    บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 3.48 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90004 
 
 
 

 

ธนาคาร 10.56 %

พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์
7.88 %

พาณชิย ์10.67 %

เงนิทนุและหลักทรัพย ์
2.58 %

การแพทย ์3.72 %

เคมภัีณฑแ์ละพลาสตกิ 
3.21 %

ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์
3.74 %การทอ่งเทยีวและ

สันทนาการ 0.33 %

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสอืสาร 

12.41 %

วัสดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
2.77 %

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 20.79 %

บรรจุภัณฑ ์1.47 %

อนื ๆ 0.32 %

อาหารและเครอืงดมื 
2.05 %

สอืและสงิพมิพ ์2.97 %

ยานพาหนะและอปุกรณ์ 
1.18 %

ขนสง่ 8.67 %

ประกันชวีติและ
ประกันภัย 1.18 %

เงนิฝากและสนิทรัพย์
อนืๆ 3.48 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

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

- คา่ธรรมเนยีมดงักล่าว ไดร้วมภาษีมูลคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0050 เป็นตน้ 

 ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้:ี 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90004 

 
คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00 1.00 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 1.00* 

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก ไมม่ ี ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย                             
หรอืเศษของ 2,000 หน่วย** 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ 

*   กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

** โดยจํานวนเงนิสงูสดุทเีรยีกเก็บจากผูโ้อนจะตอ้งไม่เกนิ 25,000 บาท ทังน ีบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม
จากผูโ้อนในวนัทยีนืคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

  (ขอ้มูล ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

1.6050

0.0187 0.1284 0.0053

1.7574

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

* คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
ดงันนั คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ 
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1391 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
3.4775 
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1. ดชันชีวีดั : ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 
 
2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

 
3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -39.5309% 
 
4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.16% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Equity Large Cap 

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

* สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้hีttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90004  

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

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 15.99% 3.41% 50 3.96% 75 15.99% 50 1.82% 50 2.34% 50 7.72% 25 9.24% 

ผลตอบแทนตวัชวีดั 17.67% 3.41% 50 5.56% 50 17.67% 25 5.14% 25 4.62% 25 8.31% 25 N/A 

ความผนัผวนของกองทุน 12.10% 5.59% 5 7.90% 5 12.37% 25 19.12% 5 16.16% 5 16.36% 75 23.21% 

ความผนัผวนของตวัชวีดั 11.78% 5.08% 5 7.72% 5 12.05% 5 21.30% 50 17.84% 50 15.80% 25 N/A 

* ไมม่ขีอ้มูลตัวชวีดัทเีป็น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทนุดังกล่าว 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90004 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

15.99%

-11.79%

3.21%

-10.51%

18.83%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

TEF Benchmark

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity Large Cap ขอ้มูล ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

 

   

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มูลฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภท
เดยีวกันในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(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 จะทราบ
วา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 28 พฤษภาคม 2542 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื: ทกุวนัทําการตังแต่เวลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการตังแต่เวลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื  :  ไม่กําหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วนัทําการนับแตวั่นรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกุล วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นายสทิธศิกัด ิณัฐวุฒ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกิุล* 19 มถินุายน 2560 

นายวรีชยั จันเป็ง* 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวศรสวรรค ์เตมิวฒุกิลุ 1 มถิุนายน 2564 

นางสาวชนืสมุน พรสกลุศักด ิ 11 สงิหาคม 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

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

2. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ สาขากรงุเทพฯ : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

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

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

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

8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1428 

ขอ้มลูอนืๆ 
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9. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2016-8600 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูัน จํากดั : โทรศัพท ์0-2095-8999 

11. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2061-9621 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291,0-2829-6293,    
0-2829-6294 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

27. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

30. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด: โทรศัพท ์0-2697-3700 

31. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2841-9000 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

34. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

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

36. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

37. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

38. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

39. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508 , 
0-2861-6090 

40. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

41. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

42. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2777-7777 

43. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

44. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

45. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 
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46. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

47. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

48. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

49. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

50. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 120.43% 

(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
จะเปิดเผยขอ้มลูธุรกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ทเีสนอขายนัน ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ ณ วันท ี
23 มนีาคม 2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองว่าขอ้มูล
ดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

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

 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทีตํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิทีกองทุนรวม
ลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสียงทมีูลค่าของหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลยีนแปลงเพิมขนึหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สูง 
แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธุรกจิ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 

3. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้ขนาด
เล็กทกีองทุนพจิารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรอืมีปรมิาณการซือขายหลักทรัพยน์อ้ยกว่าหุน้
ขนาดใหญ่ ซงึอาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากัดในการซอืขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทตีอ้งการได ้

4. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนงึ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทุนที
กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตวัไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับ
ทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อกเสนอ
ขายอยู่ในประเทศไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกจิ สังคม 
เป็นตน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

 


