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กองทนุเปิด ก ำไรเพิม่พนู   

Kamrai Permpoon Open-ended Fund 

KPLUS 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวำมเสีย่งตำ่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส ำคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั  

กำรเขำ้รว่มตอ่ตำ้นกำรทจุรติ :     
ไดร้บักำรรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 มถินุำยน 2562 
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นโยบำยกำรลงทนุ 

โครงกำรจะน ำเงนิทีร่ะดมไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุไปลงทนุ โดยมนีโยบำยหลักดงันี ้ 

1.  กองทนุจะลงทนุโดยม ีNet Exposure ในตรำสำรทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชมีำกกวำ่หรอืเทำ่กบั 80% ของมลูค่ำ
ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

2.  เงนิทนุสว่นทีเ่หลอืจำกกำรลงทนุตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (1) จะน ำไปลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงนิ และ/หรอืตรำสำร
แห่งหนี้ต่ำงๆ และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ใดหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีืน่อยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรอื
หลำยอยำ่งตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะมุง่เนน้กำรลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู และในขณะเดยีวกัน
ก็ค ำนงึถงึควำมมัน่คงของสถำบันทีอ่อกตรำสำรเป็นหลัก ทัง้นี้เพือ่ใหโ้ครงกำรมรีำยไดท้ีส่งูสม ่ำเสมอและมี
ควำมมัน่คงจำกกำรลงทนุ  

ทัง้นี้ จะไมล่งทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) ตรำสำรทีม่ลีักษณะของสัญญำซือ้ขำย
ลว่งหนำ้แฝง (Structured Notes) และตรำสำรหรอืหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำยในตำ่งประเทศ 

 

กลยทุธก์ำรบรหิำรกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบกำรสงูกวำ่ดชันชีีว้ัด (Active Management) 

 
 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อำจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง

จนต ่ำกวำ่มลูคำ่ทีล่งทนุและท ำใหข้ำดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ำมำรถลงทุนในระยะกลำงถงึระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวทีด่กีว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้

ทั่วไป 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมำะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้กำรไดรั้บผลตอบแทนในจ ำนวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษำเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท ำอยำ่งไรหำกยงัไมเ่ขำ้ใจนโยบำย และควำมเสีย่งของกองทนุนี ้

 อำ่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถำมผูส้นับสนุนกำรขำยและบรษัิทจัดกำร  
 อยำ่ลงทนุหำกไมเ่ขำ้ใจลักษณะและควำมเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมำะกบัใคร ? 

คณุก ำลงัจะลงทนุอะไร ? 
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ค ำเตอืนทีส่ ำคญั  

ในกรณีทีก่องทุนเปิด ก ำไรเพิม่พูน ไม่สำมำรถด ำรงสนิทรัพยส์ภำพคล่องไดต้ำมทีส่ ำนักงำนก ำหนด ผูล้งทุน

อำจไมส่ำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุไดต้ำมทีม่คี ำสัง่ไว ้

 

แผนภำพแสดงต ำแหนง่ควำมเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั 

 

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

                          
 

 

 

                           

 

 
 

ควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรำยใดรำยหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ทำ่นสำมำรถดคู ำอธบิำยควำมเสีย่งตำ่งๆไดจ้ำกค ำอธบิำยเพิม่เตมิทำ้ยเลม่ 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ควำมผันผวนของผล

กำรด ำเนนิงำน (SD) 

กลุม่หุน้ทีเ่นน้ลงทนุ 

กำรกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตรำสำรรวม 

ต ่ำ                    สงู 

ต ่ำ                      สงู 

ต ่ำ                      สงู 
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ชือ่ทรพัยส์นิและกำรลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                             

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1. บรษัิท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 7.90 

2. บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 7.81 

3. บรษัิท แอดวำนซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 6.43 

4. บรษัิท ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 6.04 

5. บรษัิท ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 4.14 

สำมำรถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019/KPLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนสง่ 7.80% 

เคมภีณัฑแ์ละพลาสตกิ 
2.79% 

พาณิชย ์10.85% 

ธนาคาร 13.48% 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 9.59% 

บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง 
5.34% 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
5.53% 

พลงังานและ
สาธารณูปโภค 17.29% 

วสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่ 
4.11% 

อาหารและเครือ่งดืม่ 
2.63% 

เงนิทนุและหลกัทรพัย ์
3.81% 

การแพทย ์3.57% 

สือ่และสิง่พมิพ ์1.17% 

เงนิฝากและสนิทรพัยอ์ ืน่ๆ 
12.04% 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 
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หมำยเหต ุ:  

- คำ่ธรรมเนยีมตำมรำยกำรดังกลำ่วขำ้งตน้ ไดร้วมภำษีมลูคำ่เพิม่หรอืภำษีธรุกจิเฉพำะ หรอืภำษีอืน่ใดท ำนอง

เดยีวกนั (ถำ้ม)ี 

- คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆขำ้งตน้ เชน่ คำ่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรำรอ้ยละ 0.0220, คำ่ประกำศหนังสอืพมิพ ์เรยีก

เก็บจรงิในอตัรำรอ้ยละ 0.0003 และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ่ยเงนิปันผลในอตัรำรอ้ยละ 0.0282 เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้สำมำรถดคูำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019/KPLUS 

 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคำ่ซือ้ขำย) 

รำยกำร สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คำ่ธรรมเนยีมกำรขำย  1.00* ยกเวน้ 

คำ่ธรรมเนยีมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้  ไมม่ ี ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนยีมกำรรับซือ้คนื  1.00* ยกเวน้ 

คำ่ธรรมเนยีมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี

คำ่ธรรมเนยีมกำรโอนหน่วย 10 บำทตอ่จ ำนวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย                     
หรอืเศษของ 500 หน่วย 

คำ่ธรรมเนยีมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บำทตอ่รำยกำร 

* บรษัิทจัดกำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 
 โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไมน่่อยกวำ่ 30 วัน และประกำศในหนังสอืพมิพร์ำยวันอยำ่งนอ้ย 1 ฉบบั 
 
 
 
 

 

1.3375 

0.0214 
0.1284 

0.0530 

1.5403 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คำ่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิำรณำกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนยีมดงักลำ่วกอ่นกำรลงทนุ * 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ 

1.3375 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.1177 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ

4.28 

คำ่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.6964 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื ดชันผีลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

2. ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัตำมปีปฏทินิ 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขำดทนุสงูสดุในชว่งเวลำ 5 ปี คอื -20.6897% 

4. ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คอื 10.79% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำน ณ จดุขำย คอื Equity General 

คณุสำมำรถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019/KPLUS 

6. ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

* ไมม่ขีอ้มลูตัวชีว้ดัทีเ่ป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลำกำรลงทนุดังกลำ่ว 

- ผลตอบแทนทีม่อีำยมุำกกวำ่หรอืเทำ่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวัดและน ำเสนอผลกำร
ด ำเนนิงำนของกองทนุรวมของสมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุ 

คณุสำมำรถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019/KPLUS 
 
 

-8.64% 

16.00% 
14.47% 

-9.50% 

15.43% 

-8.08% 

17.30% 

23.85% 

-11.23% 

19.12% 

-20.00% 

-10.00% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

2561 2560 2559 2558 2557 

KPLUS 

Benchmark 

* ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต * 

ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตี 
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ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่ Equity General ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 

1. ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต  

2. ผูล้งทนุสำมำรถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุทีก่ำรเปรยีบเทยีบ แบง่ตำมประเภทกองทนุรวมภำยใตข้อ้ก ำหนดของสมำคม
บรษัิทจัดกำรลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนในแตล่ะชว่งเวลำกบักองทนุประเภทเดยีวกนั
ในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตำ่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีำยเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีำรแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

เมือ่ผูล้งทนุทรำบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สำมำรถน ำไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ำมตำรำง จะทรำบวำ่
กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทำ่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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นโยบำยกำรจำ่ยปันผล จำ่ย 

หลกัเกณฑก์ำรจำ่ยเงนิปนัผล :  

บรษัิทจัดกำรมนีโยบำยทีจ่ะจัดสรรเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจำ่ยเงนิปันผลไมต่ ำ่กวำ่ปีละ 1 ครัง้ โดยจะ
พจิำรณำจำ่ยไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 75 ของรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิบวกก ำไรหรอืขำดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิทัง้ส ิน้ในแตล่ะ
งวดบญัชทีีจ่ะจำ่ยเงนิปันผล หรอือำจพจิำรณำจำ่ยจำกก ำไรสะสม โดยไมร่วมก ำไรหรอืขำดทนุสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิเมือ่
กองทนุเปิดมกี ำไรสะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ำ่ยเงนิปันผล ทัง้นีต้ำมทีบ่รษัิทจัดกำรเห็นสมควร 

ประวตักิำรจำ่ยเงนิปนัผล ( 4 คร ัง้ลำ่สดุ ) 

วนัปิดสมดุ วนัทีจ่ำ่ย ปนัผลตอ่หนว่ย 

09/03/2561 27/03/2561 0.4488 

07/04/2560 27/04/2560 0.0900 

06/03/2558 19/03/2558 0.7800 

22/03/2556 10/04/2556 1.5400 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 29 ธันวำคม 2536 

อำยโุครงกำร ไมก่ ำหนด 

กำรซือ้และขำยคนืหน่วยลงทนุ วนัท ำกำรซือ้ : ทกุวันท ำกำร ตัง้แตเ่วลำเริม่เปิดท ำกำร ถงึ 15.30 น. 

มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ ำหนด 

มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ ำหนด 

 

วนัท ำกำรขำยคนื : ทกุวันท ำกำร ตัง้แตเ่วลำเปิดท ำกำร ถงึ 15.30 น. 

มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรขำยคนื   : ไมก่ ำหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต ่ำ :  ไมก่ ำหนด 

ระยะเวลำกำรรับเงนิคำ่ขำยคนื : ภำยใน 4 วันท ำกำรนับตัง้แตว่ันถดัจำกวันรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 

หมำยเหต ุสำมำรถตรวจสอบมลูคำ่ทรัพยส์นิรำยวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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รำยชือ่ผูจั้ดกำรกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นำมสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิำรกองทนุนี ้

นำงสำวพัชรำภำ มหทัธนกลุ* 1 กรกฎำคม 2556 

นำยสทิธศิกัดิ ์ณัฐวฒุ*ิ 1 กรกฎำคม 2556 

นำงสำวปรำณี ศรมีหำลำภ 1 กรกฎำคม 2556 

นำยชยัยนัต ์จันทนครี ี 1 กรกฎำคม 2556 

นำยชยัพฤกษ์ กลุกำญจนำธร*  2 มนีำคม 2558 

นำยธนกร ธรรมลงกรต 4 กรกฎำคม 2559 

นำงสำวนพรัตน ์ประมวลวัลลกิลุ* 19 มถินุำยน 2560 

* ปฎบิตัหินำ้ทีเ่ป็นผูจั้ดกำรกองทนุและผูจั้ดกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนื 1. ธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) : โทรศพัท ์0-2343-3000 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ำกดั (มหำชน) : โทรศพัท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพำณชิย ์จ ำกดั : โทรศพัท ์0-2949-1500 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์ภัทร จ ำกดั (มหำชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกัด (มหำชน) : โทรศพัท ์0-2632-0777, 0-2231-3777 

6. ธนำคำรออมสนิ : โทรศพัท ์0-2299-8000 

7. ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกัด (มหำชน) : โทรศพัท ์0-2359-0000 ตอ่ 4800, 4750, 4700 

8. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ำกดั : โทรศพัท ์0-2680-5033 

9. ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

10. บรษัิทหลกัทรัพยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ำกดั : โทรศพัท ์0-2107-1860 

และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ (ถำ้ม)ี  

อตัรำสว่นหมนุเวยีนกำรลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลำทีผ่ำ่นมำยอ้นหลัง 1 ปี เทำ่กบั 32.73% 

ตดิตอ่สอบถำม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต ้
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพมหำนคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th  / Email : wealthservice@uobam.co.th 

ธรุกรรมทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดกำรมธีรุกรรมทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์บรษัิทจดักำร
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลำ่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบผำ่นทำงเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดกำร  

คณุสำมำรถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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 กำรลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ำรฝำกเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ำยใตค้วำมคุม้ครองของสถำบันคุม้ครองเงนิฝำก จงึ
มคีวำมเสีย่งจำกกำรลงทนุซึง่ผูล้งทนุอำจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ ำนวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของส ำนักงำน ก.ล.ต 

 กำรพจิำรณำร่ำงหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึควำมถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันรำคำหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดกำรกองทุนรวมไดส้อบทำนขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มูลส ำคัญ ณ วันที่ 28 มถิุนำยน 2562  แลว้ดว้ยควำมระมัดระวังในฐำนะผูรั้บผดิชอบในกำรด ำเนนิกำร
ของกองทนุรวมและขอรับรองวำ่ขอ้มลูดังกลำ่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ ำใหผู้อ้ ืน่ส ำคัญผดิ 

 

*CAC หมำยถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงกำร

แนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย) 
 

อตัรำสว่นหมุนเวยีนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทรำบ
ถงึปรมิำณกำรซือ้ขำยทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ำรลงทุนของผูจ้ัดกำรกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
ค ำนวณจำกมูลค่ำที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลำผำ่นมำยอ้นหลัง 1 ปี หำรดว้ยมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลำเดยีวกนั 
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ค ำอธบิำยเพิม่เตมิ 

 

ปัจจัยควำมเสีย่งทีส่ ำคัญเพิม่เตมิ 

1. ควำมเสีย่งทำงกำรตลำด (Market Risk) หมำยถงึ ควำมเสีย่งทีมู่ลค่ำของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจำกปัจจัยภำยนอก เชน่ สภำวะเศรษฐกจิกำรลงทุน ปัจจัยทำงกำรเมอืงทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิำรณำไดจ้ำกค่ำ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมคี่ำ SD สงู 
แสดงวำ่กองทนุรวมมคีวำมผันผวนจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำหลักทรัพยส์งู 

2. ควำมเสีย่งจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำรหนี ้(Credit Risk) หมำยถงึ ควำมเสีย่งจำกตรำ
สำรหนี้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนทีอ่ำจจะมกีำรผดินัดช ำระหนี้ คอืบรษัิทผูอ้อกตรำสำรหนี้นัน้ๆไม่สำมำรถน ำเงนิตน้/
ดอกเบีย้มำจ่ำยเมือ่ถงึวันทีค่รบก ำหนดทีต่อ้งจ่ำย โดยมสีำเหตุมำจำกบรษัิทประสบสภำวะขำดทุนหรอืไม่มสีภำพ
คลอ่งพอทีจ่ะมำจำ่ยคนื เป็นตน้ 

3. ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนนิธุรกจิของผูอ้อกตรำสำร (Business Risk) หมำยถงึควำมสำมำรถในกำรด ำเนนิธรุกจิ
ของผูอ้อกตรำสำรดังกลำ่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภำพ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ฐำนะกำรเงนิ และควำมเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมำในรำคำของหุน้ทีม่กีำรขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมำยถงึ หุน้ขนำดกลำงและหุน้ขนำด
เล็กทีก่องทนุพจิำรณำลงทนุอำจมสีภำพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิำณกำรซือ้ขำยหลักทรัพยน์อ้ยกว่ำหุน้ขนำด
ใหญ ่ซึง่อำจท ำใหก้องทนุมขีอ้จ ำกดัในกำรซือ้ขำยหุน้ไดต้ำมปรมิำณและรำคำภำยในเวลำทีต่อ้งกำรได ้

5. ควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกตรำสำร (high issuer concentration risk) พจิำรณำจำกกำรลงทุน
แบบกระจกุตัวในตรำสำรของผูอ้อกตรำสำร คูส่ญัญำ หรอืบคุคลอืน่ทีม่ภีำระผูกพันตำมตรำสำรหรอืสัญญำนัน้ รำยใด
รำยหนึง่มำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธริวมกนั 

ทัง้นี ้กำรลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีกำรลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทย 

2. ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศทีม่กีำรจัดอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ำมำรถลงทนุได ้

3. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำกทีผู่รั้บฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรทีม่กีำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอือยูใ่นอันดับที่
สำมำรถลงทนุได ้

 

 

 

 


