้ี วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
ื ชช
หน ังสอ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 ธ ันวาคม 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวเิ ดนด์
UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวเิ ดนด์

UOBSAS100D
กองทุนรวมตราสารทุน
ี่ งต่างประเทศ
กองทุนทีล
่ งทุนแบบไม่มค
ี วามเสย

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ี ากกว่าหรือเท่ากับ ร ้อยละ 80 ของมูลค่า
กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชม
ิ สุทธิ โดยจะมุง่ เน ้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีม
ื่ อยูใ่ นดัชนี SET100 เป็ นหลัก เงินทุนสว่ นที่
ทรัพย์สน
่ รี ายชอ
ิ อืน
่ ใด
เหลือจะนํ าไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารแห่งหนี้ตา่ งๆ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกองทุน
อาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว ้ซงึ่ ตราสารทุนทีเ่ สนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) หรือตราสารทุนที่
เสนอขายแก่ประชาชนเพือ
่ แปรกิจการของรัฐเป็ นเอกชนของรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และหากภายหลังตราสารทุน
ประเภทนี้เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล ้ว กองทุนอาจลงทุนใน หรือมีไว ้ซงึ่ หลักทรัพย์ประเภทนี้ตอ
่ ไปได ้
เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีห
่ ลักทรัพย์นัน
้ เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ่ หลักทรัพย์
หรือตราสารทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ, ตราสารหนี้ทม
ี่ ก
ี ารจ่ายผลตอบแทนอ ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes)
ั
้
ื
และสญญาซอขายล่วงหน ้า (Derivatives)

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
กองทุนมุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด แต่ยังคงควบคุมความคลาดเคลือ
่ นจากดัชนีชวี้ ัด
(Enhancing Index)

กองทุนรวมนีเ้ หมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนทีส
่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีก
่ องทุนรวมไปลงทุน ซงึ่ อาจจะปรับตัวเพิม
่ สูงขึน
้ หรือลดลง
จนตํา่ กว่ามูลค่าทีล
่ งทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีส
่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด
่ ก
ี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะ ก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเ่ น ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ
่ น่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี่ งของกองทุนนี้
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสย


ื ชช
ี้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อ่านหนังสอ



ี่ งของกองทุนรวมนีด
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสย
้ พ
ี อ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
1.

ิ ทรัพย์สภาพคล่องได ้ตามที่
ในกรณีทก
ี่ องทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวเิ ดนด์ ไม่สามารถดํ ารงสน
สาํ นักงานกําหนด ผู ้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ตามทีม
่ ค
ี ําสงั่ ไว ้

2.

ี่ งของการลงทุน ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมือ
่ ารฝากเงิน และมีความเสย
่ เห็นว่า
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใชก
ี่ งที่อาจ
การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู ้ลงทุนยอมรั บความเส ย
เกิดขึน
้ จากการลงทุนดังกล่าวได ้

3.

กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ี่ งให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้
ดังนั น
้ หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสย
โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

4.

ในกรณีทม
ี่ แ
ี นวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้ว
ื้ ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับ
ทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจใชดุ้ ลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสงั่ ซอ
ไว ้แล ้วหรือหยุดรับคําสงั่ ดังกล่าวได ้
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ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ
ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา่

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํา่
กลุม
่ หุ ้นทีเ่ น ้นลงทุน

สูง
General

Large Cap

Mid/Small

Sector

ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High concentration risk)
ความเสย
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา่

สูง
20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Energy

ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวเิ ดนด์
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
% ของ NAV
เงินฝากและสินทรัพย์อน
ื่ ๆ
1.96 %

บรรจุภัณฑ์ 1.60 %

ยานพาหนะและอุปกรณ์ ประกันชีวต
ิ และประกันภัย
0.52 %
0.87 %

เคมีภัณฑ์และพลาสติก
3.72 %

บริการรับเหมาก่อสร ้าง
0.55 %
การแพทย์ 3.61 %

เทคโนโลยีสารสนเทศ
่ สาร 11.28 %
และการสือ

ธุรกิจการเกษตร 0.44 %
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 21.52 %

พาณิชย์ 11.00 %

การท่องเทีย
่ วและสันทนา
การ 0.68 %

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5.64 %
วัสดุกอ
่ สร ้างและตกแต่ง
2.81 %

เงินทุนและหลักทรัพย์
3.10 %

่ และสิง่ พิมพ์ 0.74 %
สือ

ธนาคาร 12.56 %
อาหารและเครือ
่ งดืม
่
3.74 %

ขนส่ง 9.22 %

้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชิน
4.44 %

ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอ
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

6.80

2.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

6.08

3.

บริษัท แอดวานซ ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

5.42

4.

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

4.42

5.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

4.06

ทัง้ นี้ สามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้จาก https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00151
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได้ร ับ
ด ังนน
ั้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด ังกล่าวก่อนการลงทุน *
3.00

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
2.3112

2.00

สูงสุดไม่เกิน
1.6050
1.6050

1.7837

1.00
สูงสุดไม่เกิน
0.0428
0.0214

สูงสุดไม่เกิน
0.1284
0.1284

สูงสุดไม่เกิน
0.5350

0.0289

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

่ ๆ
ค่าใช ้จ่ายอืน

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดทํานอง
เดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0252 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆข ้างต ้น เชน
ทัง้ นี้ สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที่ :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00151

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า
้ื คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซอ
ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
1.00
0.50
1.00
0.50*
0.25
0.25
0.25
0.25**
10 บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่วย
ไม่ม ี

*

ั เปลีย
กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

**

ั เปลีย
ื้ คืนหน่วยลงทุน
กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสบ
่ นหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการรับซอ
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสง่ิ ยืนย ันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนีชวี้ ัด คือ ด ัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
UOBSAS100D

Benchmark

25.00%

21.44%

20.50%

20.00%
15.00%

15.21%

14.23%

10.00%
5.20% 5.25%

5.00%
0.00%
-5.00%

-7.14%

-10.00%
-10.41%
-12.51%

-15.00%
2564

-10.42%

2563

2562

2561

2560

่ งเวลา 5 ปี คือ -41.8725%
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชว
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 17.29% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ
่ ใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00151
6. ความผ ันผวนของสว่ นต่างผลการดําเนินงานและด ัชนีชวี้ ัด (Tracking Error : TE) 1 Year คือ 3.95%
Tracking Difference (TD) 1 Year คือ 0.98%
7. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

15.21%

3.43%

50

4.45%

75

15.21%

50

1.97%

50

2.90%

50

6.67%

Percentile ตงแต่
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น*
50

7.10%

ผลตอบแทนต ัวชีว้ ัด

14.23%

3.33%

50

5.18%

50

14.23%

50

2.50%

25

3.80%

25

7.05%

25

7.40%

ความผ ันผวนของกองทุน

12.56%

5.77%

5

8.19%

5

12.84%

50

20.18%

25

17.29%

25

16.28%

50

19.45%

ความผ ันผวนของต ัวชีว้ ัด

13.02%

5.60%

5

8.37%

5

13.32%

75

22.68%

75

19.00%

75

16.67%

75

21.37%

-

ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี

้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00151
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Equity Large Cap ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดํ าเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกํ าหนดของสมาคม
บริษั ทจั ดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซน
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
กองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชว่ งทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

จ่าย

หล ักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ี จ
จ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ ครัง้ ละไม่ตํา่ กว่าร ้อยละ 50 ของกําไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชท
ี่ ะจ่ายเงินปั นผล หรือของ
ี จ
กําไรสุทธิไม่รวมกําไรทีย
่ ังไม่เกิดขึน
้ จริงในแต่ละงวดบัญชท
ี่ ะจ่ายเงินปั นผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสม โดยไม่รวม
ี จ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จริง เมือ
่ กองทุนเปิ ดมีกําไรสะสมจนถึงงวดบัญชท
ี่ า่ ยเงินปั นผล ทัง้ นี้ ตามทีบ
่ ริษัทจัดการ
เห็นสมควร
ิ ธิทจ
ิ้ งวดบัญชท
ี จ
บริษัทจัดการขอสงวนสท
ี่ ะไม่จา่ ยเงินปั นผล ในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่าหน่วยลงทุน ณ วันสน
ี่ ะจ่ายเงินปั นผล ตํา่ กว่า
มูลค่าทีต
่ ราไว ้ หรือในกรณีเมือ
่ นํ าเงินปั นผลต่อหน่วยทีจ
่ ะจ่ายหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ทําให ้มูลค่าหน่วยลงทุนตํา่ กว่ามูลค่าทีต
่ ราไว ้

ประว ัติการจ่ายเงินปันผล ( 4 ครงล่
ั้ าสุด )
ว ันปิ ดสมุด

ว ันทีจ
่ า
่ ย

ปันผลต่อหน่วย

28/06/2564

12/07/2564

0.8817

19/04/2564

30/04/2564

0.4992

12/06/2562

28/06/2562

0.0995

08/12/2560

27/12/2560

0.5310

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

วันทีจ
่ ดทะเบียน

16 พฤษภาคม 2551

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืนหน่วยลงทุน
การซอ

ื้ : ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม
ว ันทําการซอ
่ เปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
ื้ ครัง้ แรก
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการซอ

: ไม่กําหนด

ื้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการสงั่ ซอ
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่

: ไม่กําหนด

ื้ คืน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทํ าการนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันรับซอ
หน่วยลงทุน
ิ รายวันได ้ที่ www.uobam.co.th
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
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ื่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชอ

ื่ -นามสกุล
ชอ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

ิ ธิศักดิ์ ณั ฐวุฒ*ิ
นายสท

1 กรกฎาคม 2556

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ

1 กรกฎาคม 2556

นายธนกร ธรรมลงกรต

4 กรกฎาคม 2559

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกล
ุ *

19 มิถน
ุ ายน 2560

ั จันเป็ ง
นายวีรชย

1 มิถน
ุ ายน 2564

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒก
ิ ล
ุ

1 มิถน
ุ ายน 2564

ื่ สุมน พรสกุลศักดิ์
นางสาวชอ

11 สงิ หาคม 2564

ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้าเพิม
* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
่ เติม
ื้ คืน
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซอ

ี อเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
1. ธนาคาร ซไ
2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
3. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000

ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสน
ิ : โทรศัพท์ 1115
5. ธนาคารออมสน
6. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

ื้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
7. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
ั่ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2095-8999
8. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชน
้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2061-9621
9. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
10. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2829-6291,0-2829-6293, 0-2829-6294
11. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2430-6543
12. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
13. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800

ี น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
14. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮย
ั ท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
15. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศพ
ี พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
16. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซย
17. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456

ี โิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
18. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซม
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
20. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
21. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000

ี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซย
23. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
24. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
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ั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
25. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
27. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111

่ จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
28. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซา
ี เี อส-ซไี อเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
29. บริษัทหลักทรัพย์ ซจ
ั ท์ 0-2351-1800
30. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศพ
31. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
32. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ ไลฟ์ ประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600

้ ์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
33. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส
34. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
35. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797

ี เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
36. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชย
ื้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
37. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
0-2861-6090

ิ รไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
38. บริษัทหลักทรัพย์ กสก
39. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
40. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888

ื้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
41. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซอ
ื้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
42. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอ
43. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000

ั ท์ 0-2274-9400
44. บริษัท เมืองไทยประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศพ
45. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000

ื้ คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซอ
่ ๆ ทีบ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน
้ (ถ ้ามี)
อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 94.82%

ติดต่อสอบถาม
ื ชช
ี้ วน
รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั ้ 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอ
่ ยู่ : ชน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที่
www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวเิ ดนด์

10

่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมี
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใชก
่
ี
่
ึ
ความเสยงจากการลงทุนซงผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได ้รับอนุมัตจ
ิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึง
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนั น
ความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
้
ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล ้ว
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
ด ้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ
่ สําคัญผิด
และไม่ทําให ้ผู ้อืน
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
อ ัตราสว
่ ให ้ผู ้ลงทุนทราบถึง
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
ปริมาณการซอ
้ โดยคํานวณ
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
จากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
่ องทุนรวม
ิ สุทธิเฉลีย
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
Tracking Error (TE)
หมายถึง ความผั นผวนของสว่ นต่างของผลตอบแทนเฉลีย
่ ของกองทุนรวมและ
ิ ธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชวี้ ัดของกองทุนรวมว่ามีการ
ผลตอบแทนของดัชนีชวี้ ัดซงึ่ สะท ้อนให ้เห็นถึงประสท
่ หากกองทุนรวมมีคา่ TE ตํา่ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของ
เบีย
่ งเบนออกไปจากดัชนีชวี้ ัดมากน ้อยเพียงใด เชน
ิ ธิภาพในการเลียนแบบ
กองทุนมีการเบีย
่ งเบนออกไปจากดัชนีชวี้ ัดในอัตราทีต
่ ํ่า ดังนั น
้ กองทุนรวมนี้จงึ มีประสท
ดัชนีอ ้างอิง ในขณะทีก
่ องทุนรวมทีม
่ ค
ี า่ TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย
่ งเบนออกจาก
ดัชนีชวี้ ัดในอัตราทีส
่ งู ดังนั น
้ โอกาสทีผ
่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ Benchmark ก็จะ
ลดน ้อยลง เป็ นต ้น
Tracking Difference (TD) หมายถึง ค่าสว่ นต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลีย
่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทน
ของดัชนีอ ้างอิงของกองทุน
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสย
ี่ งทีม
1. ความเสย
่ ล
ู ค่าของหลักทรัพย์ทก
ี่ องทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงจากปั จจั ยภายนอก เช ่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจั ยทางการเมืองทั ง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต ้น ซงึ่ พิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดง
ว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2.

ี่ งจากความสามารถในการชําระหนีข
ี่ งจาก
้ องผูอ
ความเสย
้ อกตราสารหนี้ (Credit Risk) หมายถึง ความเสย
ตราสารหนีท
้ ก
ี่ องทุนรวมไปลงทุนทีอ
่ าจจะมีการผิดนัดชาํ ระหนี้ คือบริษัทผู ้ออกตราสารหนีน
้ ัน
้ ๆไม่สามารถนํ าเงินต ้น/ดอกเบีย
้
มาจ่ายเมือ
่ ถึงวันทีค
่ รบกําหนดทีต
่ ้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มส
ี ภาพคล่องพอทีจ
่ ะ
มาจ่ายคืน เป็ นต ้น

3.

ี่ งจากการดําเนินธุรกิจของผูอ
ความเสย
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และความเข ้มแข็งของ
องค์กรธุรกิจ ซงึ่ จะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีม
่ ก
ี ารขึน
้ หรือลงในขณะนัน
้ ๆ

ี่ งจากการขาดสภาพคล่องของหล ักทร ัพย์ (Liquidity Risk) หมายถึง หุ ้นขนาดกลางและหุ ้นขนาดเล็ก
4. ความเสย
ื้ ขายหลักทรัพย์น ้อยกว่าหุ ้นขนาดใหญ่
ทีก
่ องทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือมีปริมาณการซอ
ื้ ขายหุ ้นได ้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาทีต
ซงึ่ อาจทําให ้กองทุนมีข ้อจํากัดในการซอ
่ ้องการได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
5. ความเสย
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
1) ความเสย
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ัน
ผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี้
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีม
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
่ ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
ทีส
่ ามารถลงทุนได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
2) ความเสย
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั น
้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
ี่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
3) ความเสย
ในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผ
่ ู ้ออกเสนอขาย
่ การเมือง เศรษฐกิจ สงั คม เป็ นต ้น
อยูใ่ นประเทศไทยซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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