
Risk Level = 6

ประเภทกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดง

ในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ 

จุดขาย

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 

จํากัด (มีดัชนีชี�วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ 2) -     

ประกาศเจตนารมณ์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วย

ลงทุน

ค่าใช้จ่ายรวม

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี�ยงของกองทุนรวม

ไม่เกินร้อยละ 1.67 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(ปัจจุบัน 1.34% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สําหรับงวดตั�งแต่

วันที่ 1/3/2557 - 28/2/2558)

ไม่กําหนดอายุโครงการ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลสรุปนี�เป็นส่วนหนึ�งของหนังสือชี�ชวน ซึ�งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี�ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี�ยง และเงื�อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั�น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือ

ชี�ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ�งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี�ชวนที�บริษัทจัดการกองทุนรวมยื�นต่อสํานักงาน ก .ล.ต. 

ได้ที� website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทั�งนี� หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื�อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื�อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี� เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการลงทุนดังกล่าวได้

1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตราสารทุน รวมถึงตราสารอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน

2. การผิดนัดชําระหนี�ของผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบี�ยตามกําหนดเวลา

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก และสามารถยอมรับความ

ผันผวนจากการลงทุนในหุ้นได้กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจํานวนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive 

Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 

อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 

ปัจจัยความเสี�ยงที�สําคัญ

1.  ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี�ของผู้ออกตราสารหนี� (Credit Risk)

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของตราสาร (Market Risk) 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) 

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives)

เกณฑ์มาตรฐาน 1  = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50 Index)

เกณฑ์มาตรฐาน 2  = ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50 TRI 

Index)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ไม่ใช่กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุนรวม

คุ้มครองเงินต้น หรือไม่

ไม่จ่าย ไม่มีชื่อผู้ประกัน

 28 มีนาคม 2555วันที่จดทะเบียนทุกวันทําการ

1.  กองทุนรวมมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป จึงมีความเสี่ยง

มากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั�นผู้ลงทุนจึงควรศึกษา

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนซื�อหน่วยลงทุน

2.  กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

กองทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้าง

ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ SET50 หรือเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้

เพิ่มขึ�น หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ดังนั�น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึง

เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป 

3. ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และผู้

ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุนทุนวัตถุประสงค์

การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง                                                                                      

 4. กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั�งหมด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ดัชนีชี�วัด (benchmark) ของกองทุนรวม

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม คําเตือนที�สําคัญ

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี�วัด (Passive management )

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจายการลงทุน

น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Equity General

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ เซท็ 50 

 UOB Smart SET50 Fund : UOBSET50 

กองทุนรวมตลาดเงนิท่ี

ลงทุนเฉพาะในประเทศ 
กองทุนรวมตลาดเงนิ 

ท่ีลงทุนในต่างประเทศ

บางส่วน 

กองทุนรวม

พันธบัตรรัฐบาล 

กองทุนรวม

ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม 

 

UOBSET50

กองทุนรวม 

ตราสารแห่งทุน 

กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมท่ีลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก  

ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 

1 2 3 4 5 6 7 8 



ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตั้งแต่จัดตั้ง

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* 10 ปี* กองทุน*

กองทุนรวม -8.52% -17.85% -17.87% -2.71% N/A N/A 0.85%

1. ตราสารทุน 96.85% 96.85% Benchmark (1) ** -8.47% -18.42% -19.40% -4.61% N/A N/A -1.08%

2. สินทรัพย์อื่นๆ 3.15% 3.15% Benchmark (2) ** -8.33% -17.31% -16.72% -1.69% N/A N/A 2.23%

Information Ratio -0.20 0.84 1.65 1.57 N/A N/A 1.61

Information Ratio -0.93 -1.27 -2.30 -1.05 N/A N/A -1.45

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน
9.57% 14.53% 18.69% 20.73% N/A N/A 20.06%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.uobam.co.th

*  %ต่อปี

(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ** Benchmark(1)=ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX)

รายชื่อหลักทรัพย์ - Equity Securities ** Benchmark(2)=ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 8.47% *** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 6.70%

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 6.26%

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 5.61% 2558 2557 2556 2555
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 5.03% กองทุนรวม -17.18% 14.85% -3.56%

กลุ่มหลักทรัพย์ - Equity Benchmark1 -18.73% 13.31% -6.56%

พลังงานและสาธารณูปโภค 19.04% Benchmark2 -16.03% 16.98% -3.53%

ธนาคาร 18.22%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.62%

ขนส่ง 8.78%

วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 7.24%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ทั�งนี� ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ 

   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)

 การจัดการ ไม่เกิน 1.00% ปัจจุบัน 0.80%
(1)  �● การซื้อหน่วยลงทุน :  ในระหว่างเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ปัจจุบัน 0.03%
(1) วันทําการซื�อ ทุกวันทําการ

 นายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.11%
(1) มูลค่าขั�นตํ่าของการซื�อครั�งแรก 1,000 บาท

ค่าสอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 0.32 
(2)

) มูลค่าขั�นตํ่าของการครั�งถัดไป 1 บาท

ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 0.07 
(2)

) �● การขายคืนหน่วยลงทุน :  ในระหว่างเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง  (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 0.01 
(2)

) วันทําการขายคืน ทุกวันทําการ

 รวมค่าใช้จ่ายทั�งหมด ไม่เกิน 1.67%  (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 1.34 
(3)

) มูลค่าขั�นตํ่าของการขายคืน 1 บาท / 1 หน่วย

 � ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)
(4) ยอดคงเหลือขั�นตํ่า ไม่กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 0.50% ปัจจุบัน ยกเว้น ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันถัดจากรับซื�อคืนหน่วยลงทุน

 ค่าธรรมเนียมการรับซื�อคืน ไม่เกิน 0.50%  ปัจจุบัน ยกเว้น

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาเข้า อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน �● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาออก อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  - บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน

(1)
 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  - หนังสือพิมพ์รายวัน

(2) 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สําหรับงวดตั�งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  - www.uobam.co.th

ชื่อ - นามสกุล

(4) 
ทั�งนี� อาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม 1.นางสาวศิริพรรณ  สุทธาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

ได้แก่ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บ 3.นายสิทธิ�ศักดิ� ณัฐวุฒ*ิ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน* 4.นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

5.นายชัยยันต์  จันทนคีรี ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

�● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 6.นายอรุณศักดิ�   จรูญวงศ์นิรมล* ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

ชั�น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 7.นางสาวทิพย์วดี   อภิชัยสิร*ิ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 8.นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร*

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 *ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม

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

�● ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี�ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่ 

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื�อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 2 มีนาคม 2558

1 กรกฎาคม 2556

1 กรกฎาคม 2556

1 กรกฎาคม 2556

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ผลการดําเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558)

 (1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

 * ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง

ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

1 กรกฎาคม 2556

1 กรกฎาคม 2556

ผลการดําเนินงาน (คํานวณตามปีปฏิทิน)

(3) 
ทั�งนี� ไม่รวมค่านายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลักทรัพย์ สําหรับงวดตั�งแต่วันที่ 1

 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

1 กรกฎาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่วยลงทุน

www.uobam.co.th

ค่าธรรมเนียม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

1 กรกฎาคม 2556

2.นางสาวพัชราภา   มหัทธนกุล*

96.85% 

3.15% 

1. ตราสารทนุ 96.85% 

2. สินทรัพย์อ่ืนๆ 3.15% 

-17.18% 

14.85% 

-3.56% 

-18.73% 

13.31% 

-6.56% 

-16.03% 

16.98% 

-3.53% 

-30.00% 

-20.00% 

-10.00% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

2558 2557 2556 

กองทนุรวม 

Benchmark1 

Benchmark2 



ข้อมูลอื�นๆ

 - การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

 - ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

 - ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนังสือชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี�ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน

ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั�น 

ทั�งนี� บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี�ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูล

ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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