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กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อคิวติ ี ้ปนัผล
Thai Value Focus Equity-Dividend Fund 

VFOCUS-D
กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนที่มีนโยบายเนน้ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทีม่ปัีจจัยพื้นฐานและผลการดําเนนิงานทีด่ ีมกีจิการมั่นคง ทํากําไรดสีมํ่าเสมอ และมี
รายไดไ้ม่ผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกจิ รวมไปถงึกจิการที่มีอัตราการจ่ายเงนิปันผลที่สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ของตลาดหรอืของหลักทรัพยใ์นกลุ่มเดยีวกัน ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภท
ดังกลา่วโดยม ีNet Exposure ในตราสารทนุโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรัพย ์ดงันี ้

1. ประวตักิารจา่ยเงนิปันผลในอดตี และการคาดการณ์แนวโนม้การจา่ยเงนิปันผลในอนาคต หรอื  

2. มอีตัราการจา่ยเงนิปันผล สงูกวา่คา่เฉลีย่ของตลาด หรอืของหลกัทรัพยก์ลุม่เดยีวกนั หรอื  

3. ผลประกอบการในปัจจุบันและอนาคต โดยจะพจิารณาจากรายไดแ้ละกําไรคอ่นขา้งสมํ่าเสมอ ไม่
ผันผวนรนุแรงไปตามภาวะเศรษฐกจิ หรอื 

4. เป็นหุน้ทีม่มีลูคา่ราคาตํา่กวา่ราคาทีเ่หมาะสม โดยมรีาคาตลาดตอ่กําไรตอ่หุน้ (Price to Earning 
Ratio : P/E Ratio) และราคาตลาดตอ่มลูคา่ตามบัญช ี(Price to Book Value : P/BV Ratio) ตํา่กวา่
คา่เฉลีย่ของตลาดหรอืของกลุม่ 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาถงึความผันผวนของราคา และสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบดว้ย 

สําหรับเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอืกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใดหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ใน
กรณีตราสารดงักลา่วเป็น Subordinated Debt จะตอ้งไดรั้บอนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสาร (Issue 
rating) อยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) เทา่นัน้  

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
ป้องกนัความเสีย่งดา้นราคาของตราสาร 

 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (Active Management) 

 

 

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ 
หรอืลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุ
ในตราสารหนีท้ัว่ไป 

3. ผูล้งทนุทีย่อมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับปานกลางคอ่นขา้งสงู ผลตอบแทนทีก่องทนุ
จะไดรั้บจากการลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย ์เงนิปันผล (ถา้ม)ี 
และดอกเบีย้รับ 
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนใน
กองทนุเมือ่เห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุ
ยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได ้

2. ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิผูล้งทนุอาจไดรั้บชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลา
ทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

3. กรณีทีก่องทุนไม่สามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคล่องไดต้ามทีสํ่างานกําหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถ
ขายคนืหน่วยลทนุไดต้ามทีม่คํีาสัง่ไว ้

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

                          
 

 

                            

   
 
 
 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่           สงู

ตํา่                     สงู 

ตํา่                      สงู 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1. บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 8.08 
2. บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 7.59 
3. ธนาคาร กรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 7.24 
4. บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 6.03 
5. บรษัิท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 4.92 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90258/VFOCUS-D 

 
 

 

 

 

ธรุกจิการเกษตร 1.68%

บรรจภุัณฑ ์1.65%

พลังงานและ
สาธารณูปโภค 20.20%

บรกิารรับเหมากอ่สรา้ง 
1.92%พัฒนาอสังหารมิทรัพย ์

5.68%

สือ่และสิง่พมิพ ์3.99%

พาณชิย ์11.06%

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
3.04%

การแพทย ์0.88%

ธนาคาร 18.73%

เคมภีัณฑแ์ละพลาสตกิ 
4.03%

อาหารและเครือ่งดืม่ 
6.89%

ขนสง่ 7.33%

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร 8.70%

เงนิฝากและสนิทรัพยอ์ืน่ๆ 
4.21%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนยีมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

-   คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจรงิซึง่แสดงเกนิกวา่อตัราทีร่ะบไุวใ้นโครงการเกดิจากวธิกีารคํานวณ ทัง้นี ้ในการ  
เรยีกเก็บจรงิของคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บจรงิไมเ่กนิอตัราตามโครงการทีร่ะบไุว ้

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0022 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90258/VFOCUS-D 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่ซือ้ขาย)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย  1.00 1.00 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  1.00    ยกเวน้** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  0.50 ยกเวน้  
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  0.50 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย              

หรอืเศษของ 2,000 หน่วย 
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแต่
ละคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** ปัจจบุนั ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย 

  

1.6052

0.0187 0.1284
0.0029

1.7552

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1177 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
3.4989 
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กองทนุเปิ
 

  
 

 
 

ดชันชีีว้ดั 
 
ผลการดาํ

ผลการดําเนิ
 

 
กองทนุนีเ้ค
 
ความผนัผ
 
ประเภทกอง

ณสามารถดู

ผลการดาํเ

ผลตอบแ

เอกสารก
ดําเนนิงา

คณุสามา

-2

-1

1

2

3

* ผ

ผ

ปิด ไทย แวล ู

คอื ดชันผี

เนนิงานยอ้

นนิงาน 

คยมผีลขา

ผวนของผล

งทนุรวมเพื

ดขูอ้มลูทีเ่ป็น

นนิงานยอ้น

แทนทีม่อีายมุ

การวัดผลการ
านของกองท

ารถดขูอ้มลูที

-7.28%

20%

0%

0%

0%

20%

30%

25

ผลการดําเน

ผลการด

โฟกสั อคิวติี ้

ลตอบแทน

อนหลงัตาม

ดทนุสงูสดุ

ลการดาํเนนิ

พือ่ใชเ้ปรยีบ

นปัจจบุนัได ้

นหลงัแบบ

มากกวา่หรอื

รดําเนนิงานข
ทนุรวมของสม

ทีเ่ป็นปัจจบุนัไ

%

15.37

-8.08%

561

นนิงานในอ

ดาํเนนิ

ปันผล 

นรวมตลาดห

มปีปฏทินิ 

ดในชว่งเวล

นงาน (stan

บเทยีบผลก

ดท้ี ่https://w

ปกัหมดุ  

เทา่กบั 1 ปี จ

ของกองทนุรว
มาคมบรษัิทจั

ไดท้ี ่: https

7%
17.30%

2560

อดตี มไิด ้

นงานใน

หลกัทรพัย

ลา 5 ปี (หรื

ndard dev

การดาํเนนิง

www.uobam

จะแสดงเป็นผ

วมฉบับนี ้ได ้
จัดการลงทนุ

s://www.uo

10.58%

23.85%
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบายการจา่ยปันผล จา่ย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

(1) การจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวมจะจ่ายจากกําไรสะสมหรอืกําไรสทุธเิมือ่กองทนุรวมมกีําไรสะสมหรอืมกีําไรสทุธใิน
รอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วจะตอ้งไมทํ่าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้
ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้ 

(2) ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชขีองกองทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้   

(3) ในแตล่ะรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ในอัตรา
ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของกําไรสุทธขิองแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงนิปันผลนั้น ซึง่กําไรสุทธขิองแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลจะประกอบดว้ยกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิ (realized gain) และ/หรอืกําไรสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้
จรงิ (unrealized gain) ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาจา่ยเงนิปันผลจากกําไรสะสมดว้ยก็ได ้ 

(4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาทีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผลในงวดใด ๆ ก็ตาม หากอัตราเงนิปันผลต่อหน่วยที่
คํานวณตามหลักเกณฑท์ีก่ลา่วแลว้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ ตํา่กวา่หรอืเทา่กบั 0.10 บาทตอ่หน่วย
ลงทนุ หรอืกรณีอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมจ่่ายเงนิปันผลในรอบระยะเวลาบัญชใีด บรษัิทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในรอบระยะเวลา
บญัชตีอ่ไป 

(5) ในกรณีทีม่บีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุเวน้แตเ่ป็นกรณีการเกนิ
สดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุทีม่ไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิหรอืกรณีเขา้ยกเวน้ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ
ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะยกเงนิปันผลในสว่นทีถ่อืเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทนุนัน้ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ ทัง้นี้ ในระหวา่งการดําเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ บรษัิทจัดการ
จะจัดทําบญัชแีละแยกเงนิปันผลสว่นดังกลา่วออกจากทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล ( 4 คร ัง้ลา่สดุ ) 

วนัปิดสมดุ วนัทีจ่า่ย ปนัผลตอ่หนว่ย 

07/03/2561 23/03/2561 0.6683

29/11/2560 18/12/2560 0.5430

05/09/2560 18/09/2560 0.0860

07/03/2560 20/03/2560 0.1200

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 7 กนัยายน 2555 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 
 

วนัทําการขาย : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหัทธนกลุ* 7 กนัยายน 2555 

นายสทิธศิักดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎาคม 2556 

นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัยันต ์จันทนครี ี 1 กรกฎาคม 2556 

นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร*  2 มนีาคม 2558 

นายธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎาคม 2559 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุายน 2560 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
2. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท ์0-2626-7777 
3. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2626-7777 
4. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
5. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 
6. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 
8. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2659-8000 
9. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
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13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
17. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 
21. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2648-1111  
23. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั : โทรศพัท ์0-2648-3600 
24. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 
25. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 
26. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
27. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508,      

0-2861-6090 
28. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2633-6000 
29. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
30. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท ์0-2410-1996 
31. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
32. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
33. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 76.14% 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์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 ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2562 แลว้ดว้ยความระมัดระวัง      
ในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 
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*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ ้
ลงทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปัจจัยความเสีย่งทีสํ่าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลกัทรัพยท์ีก่องทนุรวม
ลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทาง
การเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุ
รวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตวั (Concentration Risk) หมายถงึ กองทนุนี้เป็นกองทุน
ประเภทตราสารแหง่ทนุ ซึง่มกีารกระจายการลงทนุนอ้ยกวา่กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุทัว่ไป จงึมคีวาม
เสีย่งมากกวา่ในเรือ่งของการกระจกุตวัของการลงทนุในบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ 

3. ความเสีย่งจากการดาํเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการ
ดําเนินธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงใน
ขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลาง
และหุน้ขนาดเล็กทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขาย
หลกัทรัพยน์อ้ยกวา่หุน้ขนาดใหญ ่ซึง่อาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและ
ราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ย
สกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาท
กลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าท
อ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักลา่ว ซึง่ทําไดด้งัตอ่ไปนี ้คอื 
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการ
พจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่ 

 
 


