
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน กนัยายน 2563 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

ของกองทนุรวม ณ จดุขาย 820.61

Aggressive Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

56.0104

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

29 กมุภาพนัธ ์2543

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมแบบผสม

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.

UOBSMG -7.84 1.42 -26.26 -9.48 -1.44 6.09 -25.19 8.72 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ดชันมีาตรฐานกองทนุรวมผสม *** -3.55 6.77 -10.38 -1.30 2.66 4.89 -8.92 N/A ทกุวันทาํการ ภายใน 15.30 น.

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 6.82 10.81 21.09 15.24 12.88 15.94 20.06 21.58 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด ดชันี

มาตรฐานกองทนุรวมผสม
3.35 7.14 13.93 9.65 8.12 8.17 13.50 N/A ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

T + 3

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 กนัยายน 2563 ปัจจบุันเก็บ 1.00%

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (ตราสารทนุ) กล ุม่อตุสาหกรรมตราสารทนุ 5 อนัดบัแรก ปัจจบุันยกเวน้

1.บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 7.82% 1.พลงังานและสาธารณปูโภค 18.80% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

2.บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 6.37% 2.อาหารและเคร่ืองดืม่ 14.74% ปัจจบุันยกเวน้ ทัง้นี ้ในกรณีทีส่บัเปลี่ยน

3.บริษทับริหารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4.90% 3.พาณิชย ์9.76% เขา้  ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะตอ้งเสีย

4.บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 4.30% 4.ธนาคาร 9.35% ค่าธรรมเนียมการขายดว้ย

5.บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 4.05% 5.วัสดกุอ่สรา้งและตกแต่ง 6.77% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

6.อื่นๆ 40.58% กองทนุรวม 

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก (ตราสารหน้ี) สดัส่วนการลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

1.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 8.82% 1. ตราสารทนุ 89.80% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

2.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 0.10% 2. เงนิฝาก 8.92% ≤ 1.8725% ต่อปี

3. สนิทรพัยอ์ื่นๆ 1.28% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.06955% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม รายช่ือผ ูอ้อกตราสารหน้ีสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ≤ 0.5350% ต่อปี

N/A หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : ABNMGTA:TB ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมลล ์ thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ต่อปี *** ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันี

พนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market ของตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%), อตัราดอกเบ้ียเงนิฝากประจาํ 1  ปีวงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาทเฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้กธ่นาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชยห์ลงัหกัภาษ ี(25.00%), ดชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

ลงทนุในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหนี ้เงนิฝาก และตราสารกึง่หนีก้ึง่

ทนุ รวมถึงตราสารแห่งทนุทีม่ีแนวโนม้ หรือปัจจยัพื้นฐานดี ทัง้นี ้

ผูจ้ดัการกองทนุสามารถปรบักลยทุธก์ารลงทนุใหเ้หมาะสมกบั

สภาวะการณใ์นแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ีจากการลงทนุ 

และคาํนึงถึงความเสี่ยงทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคัญ

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของ

กองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 
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Report as of 30/09/2020 

AIMC Category Performance Report 

Return and Risk statistics for Thailand Mutual 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
AIMC Category 

 
 

Peer Percentile 

Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 
 5th Percentile 3.69 23.56 1.13 2.36 5.46 8.51 1.62 2.41 4.40 4.96 7.29 12.00 
 25th Percentile 0.45 10.17 -5.90 -2.55 0.67 4.86 5.08 7.21 10.36 9.75 11.00 13.86 

Aggressive Allocation 50th Percentile -3.31 5.43 -13.07 -6.43 -0.26 3.59 11.79 15.66 19.68 15.94 14.09 14.77 
 75th Percentile -6.82 3.24 -21.81 -8.67 -1.47 2.82 14.85 19.81 24.15 16.90 14.79 15.94 
 95th Percentile -8.92 -0.57 -24.97 -11.27 -3.03 1.58 18.89 22.41 28.41 20.70 15.92 16.29 
 5th Percentile 4.03 23.35 -12.54 -5.77 1.62  10.04 16.62 19.30 13.82 12.94  

 25th Percentile 1.21 17.08 -14.41 -6.28 -1.09  10.62 17.41 19.68 14.61 13.89  

ASEAN Equity 50th Percentile -1.81 10.56 -15.75 -8.79 -4.48  12.59 17.89 20.37 16.40 15.07  

 75th Percentile -2.11 9.54 -19.19 -10.21 -8.09  13.17 20.44 23.11 17.81 15.14  

 95th Percentile -3.20 3.24 -22.58 -13.46 -10.98  14.46 21.37 27.02 18.20 15.19  

 5th Percentile 16.11 39.54 30.89 5.47 8.05 4.40 15.91 18.53 21.74 15.10 13.67 13.13 
 25th Percentile 13.44 35.21 16.21 2.11 7.26 2.70 17.08 19.53 22.60 17.54 15.13 14.44 

Asia Pacific Ex Japan 50th Percentile 11.93 28.93 11.81 -0.47 5.17 1.64 17.86 21.59 25.63 18.08 16.20 15.74 
 75th Percentile 9.18 24.63 9.02 -2.01 2.54 0.93 21.58 23.82 26.46 18.77 17.06 16.58 
 95th Percentile 5.65 21.66 1.72 -6.43 -2.44 -0.01 22.47 30.73 39.81 20.51 18.50 17.27 
 5th Percentile 5.75 16.31 -20.46 -7.43 -9.41 -11.69 27.05 37.94 39.15 30.07 27.36 25.91 
 25th Percentile 4.82 15.39 -21.41 -7.92 -10.21 -12.34 27.62 39.95 40.92 30.28 27.48 26.05 

Commodities Energy 50th Percentile 2.73 13.15 -24.10 -8.59 -11.91 -12.62 28.23 41.61 42.11 32.71 28.96 26.61 
 75th Percentile 2.14 12.09 -25.24 -10.31 -12.86 -12.98 28.39 43.48 42.76 33.19 29.44 27.23 
 95th Percentile 0.35 -7.03 -64.41 -28.76 -24.30 -16.27 30.18 69.75 66.71 50.87 42.89 31.65 
 5th Percentile 8.85 16.54 30.18 11.08 8.96 3.15 16.71 15.58 16.23 11.11 11.87 13.53 
 25th Percentile 8.20 16.10 28.40 10.49 8.25 2.70 18.17 16.40 16.89 11.46 12.19 14.14 

Commodities Precious Metals 50th Percentile 6.13 14.88 25.30 10.13 7.74 2.46 19.03 17.14 17.72 11.63 12.48 14.41 
 75th Percentile 5.96 13.03 24.40 9.81 6.61 2.01 19.33 17.30 18.19 11.73 12.75 14.81 
 95th Percentile 5.73 11.67 22.83 8.86 5.76 1.71 19.92 17.62 18.63 11.96 12.92 15.47 
 5th Percentile 0.91 5.55 1.48 0.23 2.38 2.83 1.62 2.40 2.76 1.95 1.47 0.92 
 25th Percentile -0.14 2.85 -1.24 -0.08 1.70 2.74 2.28 3.04 4.16 3.31 2.91 2.51 

Conservative Allocation 50th Percentile -1.58 1.79 -3.94 -0.57 1.10 2.49 2.58 4.09 5.36 3.88 3.31 2.90 
 75th Percentile -2.04 0.73 -5.64 -1.18 0.66 1.74 3.24 4.85 6.40 4.08 3.50 3.52 
 95th Percentile -2.43 -1.16 -6.46 -2.25 0.04 1.24 3.84 5.63 6.93 4.78 4.01 4.12 
 5th Percentile 3.41 17.42 3.62 2.92 5.33 4.17 2.15 3.03 4.94 5.09 4.63 4.53 
 
Emerging Market Bond 

25th Percentile 2.75 15.82 2.68 2.16 3.82 4.09 3.15 5.13 7.20 5.85 6.20 5.59 

Discretionary F/X Hedge or 50th Percentile 2.30 11.75 1.47 0.36 3.09 3.99 4.63 7.44 9.46 6.95 7.23 6.91 
Unhedge 

75th Percentile 2.00 9.05 -1.95 -0.49 2.47 3.88 6.62 9.43 13.04 12.65 11.31 8.24 
 95th Percentile 1.86 6.25 -3.00 -1.91 1.85 3.80 7.57 11.23 14.95 13.77 12.61 9.30 
 5th Percentile -14.13 7.76 -24.84 -3.32 7.19 2.66 20.46 28.49 37.08 22.93 19.80 19.50 
 25th Percentile -14.27 7.27 -25.03 -3.44 7.04 2.55 20.47 28.49 37.36 23.22 19.83 19.67 

Energy 50th Percentile -14.40 7.08 -25.14 -3.77 6.84 2.41 20.60 28.67 37.46 23.42 19.93 19.87 
 75th Percentile -14.50 6.99 -25.31 -4.78 6.76 2.28 20.70 28.99 37.49 23.54 20.00 20.08 
 95th Percentile -14.63 6.38 -25.52 -6.89 6.69 2.17 20.91 29.03 37.91 23.62 20.10 20.25 

 
 

© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only;  
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares. 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(Disclaimer of Peer group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดท่ี้ www.aimc.or.th 
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยกองทุนท่ีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละ

ช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น  
− 5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
− 25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
− 50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance) 
− 75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
− 95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัท่ี 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  

 
เม่ือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนท่ีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนท่ีลงทุนนั้นอยูใ่นช่วงท่ีเท่าใด

ของประเภทกองทุนรวมนั้น 

 

 
 

© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only;  
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares. 

 

http://www.aimc.or.th/


กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนยีม โกรวธ์  1 
 

 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      

กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนยีม โกรวธ์ 

UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND  
UOBSMG 

กองทนุรวมผสม 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2563
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้ เงนิฝาก และตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ รวมถงึตราสารแหง่ทนุทีม่แีนวโนม้
หรอืปัจจัยพืน้ฐานด ีทัง้นี้ ผูจั้ดการกองทนุสามารถปรับกลยทุธก์ารลงทนุใหเ้หมาะสมกับสภาวะการณ์ในแตล่ะขณะ 
ทัง้นี ้เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุ และคํานงึถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสําคัญ ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึ กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่
ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่น
กําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนด
ผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตราดอกเบีย้ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และ
ไมม่กีารกําหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกับปัจจัยอา้งองิอืน่เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ที่
แฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เทา่นัน้ แตจ่ะไมล่งทนุในตราสาร หรอืหลักทรัพย์
ทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) 

 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทน ในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. ผูล้งทนุสามารถลงทนุในกองทนุนี้ในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ (Unit-Link) ไดโ้ดยผูล้งทนุ
ควรตดิตอ่บรษัิทประกันชวีติทีเ่กีย่วขอ้ง และศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทนุกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ 

2. กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวน
ทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

3. ในกรณีทีม่แีนวโนม้วา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษัิทจัดการอาจใชด้ลุยพนิจิในการเลกิกองทนุรวม และอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้
หรอืหยดุรับคําสัง่ดังกลา่วได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนยีม โกรวธ์  3 
 

 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมผสมทีเ่นน้การลงทนุในตราสารทนุ โดยม ีnet exposure 
ในตราสารทนุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV  

 
 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
 

       ตํา่                                                                                              สงู 

                                  
 
    
 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

                                     ตํา่                                                                                              สงู 
 

 

ตํา่         สงู 
    

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Energy  

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน   
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                  

ทรพัยส์นิ % ของ NAV
1.    หุน้สามัญ : บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) 7.04
2.    เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 6.99
3.    หุน้สามัญ : บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 6.34
4.    หุน้สามัญ : บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์กรงุเทพพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 6.34
5.    หุน้สามัญ : บรษัิท บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 6.27
 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010 
 

 

 

 

 

 

 

ตราสารทนุ 
92.06 %

 เงนิฝาก 7.00 %

สนิทรัพยอ์ืน่ๆ 
0.93 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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หมายเหต ุ:  
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดทํานอง
เดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆขา้งตน้ เชน่  คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0058 , คา่ประกาศหนังสอืพมิพ ์เรยีก
เก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0043  เป็นตน้  

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010 

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 ยกเวน้* 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื*** 1.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก*** 1.00 ยกเวน้** 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย            
หรอื เศษของ 500 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 
** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมสบัเปลีย่นออก (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืดว้ย) 
*** ระยะเวลาถอืครองมากกวา่หรอืเทา่กบั 90 วันไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 

 

1.8725

0.0214
0.1284

0.0108

2.0331

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ 
1.8725 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.06955 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.60545 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.5350 
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กองทนุเปิ
 

 

 

 
  

ดชันชีีว้ดั คอื

1) ผลตอบ
2) อตัราดอ

ไดแ้ก ่ธ

3) ดชันผีล

หมายเหต ุ: เ
2562 ท ัง้นี ้ก
กองทนุรวมดี
ขณะทีต่วัชีว้ ั

ผลการดาํเน

ผลการดาํเน
 

 
 
 
 

กองทนุนีเ้คย

ความผนัผวน

ประเภทกอง

*คณุสามารถ
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ*

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -18.82% 10.04% 50 -18.82% 95 -20.64% 75 -4.08% 75 -1.73% 75 9.37% 5 9.27% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั -5.57% 10.70% 50 -5.57% 25 -6.81% 25 1.28% 25 2.52% 5 6.48% 50 N/A 

ความผันผวนของกองทนุ 18.90% 8.28% 25 18.90% 25 20.43% 50 15.59% 50 12.82% 50 16.24% 75 21.64% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 13.10% 6.20% 25 13.10% 25 13.70% 25 9.65% 25 8.12% 5 8.31% 5 N/A 

 
 

* ไมม่ขีอ้มลูตัวชีว้ัดทีเ่ป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลาการลงทนุดังกลา่ว 
- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
- เอกสารการวดัผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนนิงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00010 
 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Aggressive Allocation ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 

 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 

1.  ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3.  ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•  5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•  25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•  50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•  75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•  95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนยีม โกรวธ์  8 
 

 
 

นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 29 กมุภาพันธ ์2543 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื               
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                 :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 4 วันทําการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาวพัชราภา มหัทธนกลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

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 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื      
รับซือ้คนื 

ลาํดบั ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

1 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั 0-2697-3700 

2 บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0-2205-7111  

3 บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากัด 0-2672-5999, 
0-2687-7000  

4 บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) 0-2638-5500 

5 ธนาคารออมสนิ 1115 

6 ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน)  0-2285-1555  

7 บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-5050 

ขอ้มลูอืน่ๆ 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนยีม โกรวธ์  9 
 

ลาํดบั ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

8 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 

9 บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000  

10 บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) 0-2659-7000,       
0-2099-7000 

11 บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั 0-2680-1234 

12 บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) 0-2659-3456 

13 บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั 0-2695-5000 

14 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-3123 

15 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 0-2949-1999 

16 บรษัิทหลกัทรัพย ์ภัทร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 

17 บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2782-2400  

18 บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 

19 บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 

20 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั 0-2660-6677 

21 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 

22 บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง  จํากัด (มหาชน) 0-2618-1111 

23 บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 0-2841-9000  

24 บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2648-1111 

25 บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั 0-2343-9555 

26 บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 0-2648-3600 

27 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2629-5588 

28 บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ(ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) 1621 

29 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ จํากดั (มหาชน) 1327, 0-2359-0000 

30 บรษัิท ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จํากดั 0-2223-2288 

31 บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) 0-2080-2888 

32 บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2088-9797 

33 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั 0-2207-2100  

34 บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั 0-2861-5508,       
0-2861-6090  

35 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 0-2888-8888 

36 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 0-2111-1111 

37 ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 0-2777-7777 

38 บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 0-2696-0000,       
0-2796-0000 

39 บรษัิท ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 0-2633-6000 

40 บรษัิท หลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั 0-2009-8888  

41 บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จํากดั    0-2410-1996  
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ลาํดบั ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เบอรโ์ทรศพัท ์

42 บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั 0-2026-5100 

43 บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั  0-2026-6222 

44 บรษัิท ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 0-2655-3000  

45 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน)  0-2626-7777 

46 บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 0-2022-5000 

47 บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) 0-2274-9400 

48 บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 239.41% 

 
 

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 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลู
สําคัญ ณ วันที ่30 มถินุายน 2563 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวม
และขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 
 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบ
ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย
คํานวณจากมูลค่าทีตํ่่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบ
ระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ  

1) กรณีกองทนุรวมตราสารหนี ้ เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะ
เศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงใน
ทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ 
อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขาย
ในระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิ
กบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

2) กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ 
เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสารหนี ้(Credit Risk) หมายถงึ ความเสีย่งจาก
ตราสารหนีท้ีก่องทนุรวมไปลงทนุทีอ่าจจะมกีารผดินัดชาํระหนี ้คอืบรษัิทผูอ้อกตราสารหนีนั้น้ๆไมส่ามารถนําเงนิตน้/ดอกเบีย้
มาจา่ยเมือ่ถงึวันทีค่รบกําหนดทีต่อ้งจา่ย โดยมสีาเหตมุาจากบรษัิทประสบสภาวะขาดทนุหรอืไมม่สีภาพคลอ่งพอทีจ่ะ
มาจา่ยคนื เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิธรุกจิ
ของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งของ
องคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

4. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) หมายถงึ หุน้ขนาดกลางและหุน้ขนาดเล็ก
ทีก่องทนุพจิารณาลงทนุอาจมสีภาพคลอ่งของหลักทรัพยห์รอืมปีรมิาณการซือ้ขายหลักทรัพยน์อ้ยกวา่หุน้ขนาดใหญ ่
ซึง่อาจทําใหก้องทนุมขีอ้จํากดัในการซือ้ขายหุน้ไดต้ามปรมิาณและราคาภายในเวลาทีต่อ้งการได ้

5. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่น
ผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับ
ทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม  

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุ
ในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขาย
อยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ 
กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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6. ความเสีย่งจากการผดินดัชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทนุ (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผล
การดําเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ 
ดังตอ่ไปนี ้

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธบิาย 

ระดับทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดับเครดติสงูทีส่ดุมคีวามเสีย่งตํา่ทีส่ดุที่
จะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถชาํระ
หนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดับทีตํ่า่กวา่น่า
ลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha)

ตํา่กวา่  
Baa 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

 


