้ี วนสว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ
ื ชช
หน ังสอ

ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2563

้ ้ี ฟันด์
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
United Thai Small and Mid Cap Equity Fund

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

UTSME
กองทุนรวมตราสารทุน
ี่ งต่างประเทศ
กองทุนทีล
่ งทุนแบบไม่มค
ี วามเสย

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีม
่ ป
ี ั จจัยพืน
้ ฐานและผลการดําเนินงานทีด
่ ี มีแนวโน ้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ทัง้ นี้
กองทุนจะเน ้นลงทุนในหุ ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมี Net Exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย
่ ในรอบบัญช ี
ิ สุทธิของกองทุน สําหรับเงินลงทุนสว่ นทีเ่ หลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุน
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ในหุ ้นทีเ่ ป็ นสว่ นประกอบของดัชนี SET50 (ณ วันทีล
่ งทุนครัง้ แรก) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชไี ม่เกินกว่าร ้อยละ 20 ของ
ิ ของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สน
ื้ ขายล่วงหน ้า (Derivatives)
ิ ธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
กองทุนอาจจะเข ้าทํ าสัญญาซอ
เพื่อเพิม
่ ประส ท
ี่ งทีม
Portfolio Management) ซงึ่ รวมถึงการป้ องกันความเสย
่ อ
ี ยู่ (Existing Positions) จากการลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ัด (Active Management)

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

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

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์

1

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีส
่ ําค ัญ
่ ารฝากเงิน และมีความเสย
ี่ งของการลงทุน ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมือ
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใชก
่ เห็นว่า
ี่ งทีอ
การลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู ้ลงทุนยอมรับความเสย
่ าจเกิดขึน
้
จากการลงทุนดังกล่าวได ้
ื้ ขายล่วงหน ้าเพือ
ิ ธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
2. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอ
่ เพิม
่ ประสท
ี่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
Management) กองทุนรวมจึงมีความเสย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช ้
เงินลงทุนในจํานวนทีน
่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
ี่ งของสัญญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า และผู ้ลงทุนควร
3. ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข ้าใจในความเสย
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํ านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู ้ลงทุนเอง

4. ในกรณีทม
ี่ แ
ี นวโน ้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้ว

ื้ ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับไว ้แล ้ว
ทัง้ หมด บริษัทจัดการอาจใชดุ้ ลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสงั่ ซอ
หรือหยุดรับคําสงั่ ดังกล่าวได ้

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์

2

ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญ
ี่ งจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความเสย
ตํา่
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง

≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํา่
กลุม
่ หุ ้นทีเ่ น ้นลงทุน

สูง

General

Large Cap

Mid/Small

Sector

ี่ งจากการกระจุกต ัวลงทุนในผูอ
ความเสย
้ อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk)
ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

สูง

≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา่
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Property Development
ี่ งต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิม
ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสย
่ เติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีล
สดส
่ งทุน
% ของ NAV
เงินฝากและสินทรัพย์
อืน
่ ๆ 5.87 %

เงินทุนและหลักทรัพย์
0.29 %

บริการรับเหมาก่อสร ้าง
6.39 %

พาณิชย์ 16.52 %

อาหารและเครือ
่ งดืม
่
7.89 %

ประกันชีวต
ิ และประกันภัย
1.86 %

่ และสิง่ พิมพ์ 4.16 %
สือ

้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชิน
4.18 %

เวชภัณฑ์และ
เครือ
่ งสําอาง 0.44 %

ธนาคาร 3.46 %

เคมีภัณฑ์และพลาสติก
3.61 %

บรรจุภัณฑ์ 8.35 %

เยือ
่ กระดาษและกระดาษ
0.51 %
การแพทย์ 7.11 %
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
14.78 %

การท่องเทีย
่ วและ
สันทนาการ 0.96 %
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 13.60 %

ื่ ทร ัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอ
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากัด (มหาชน)

8.35

2.

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

6.89

3.

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ ์ จํากัด (มหาชน)

5.61

4.

บริษัท บ ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

5.53

5.

ั จํากัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชน

5.52

สามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00405

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค
่ ณ
ุ จะได ้รับ
ดังนั น
้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00

4.00

สูงสุดไม่เกิน
2.91575

3.00
สูงสุดไม่เกิน
2.14

1.8517

2.00

1.6050

1.00
สูงสุดไม่เกิน
0.08025

สูงสุดไม่เกิน
0.2140
0.2140
0.0113

0.0214

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดทํานอง
เดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0089 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/00405

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.00

1.00

ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

2.00

ยกเว ้น**

ื้ คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซอ

2.00

ยกเว ้น

ั เปลีย
ค่าธรรมเนียมการสบ
่ นหน่วยลงทุนออก

2.00

ยกเว ้น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท

ไม่ม ี

ไม่ม ี

*

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สงั่ ซอ
ื้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสท
่
หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้

ั เปลีย
ี ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด ้วย
** ปั จจุบน
ั ยกเว ้นค่าธรรมเนียมการสบ
่ นเข ้า แต่ต ้องเสย
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์

5

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสง่ิ ยืนย ันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ด ัชนีชวี้ ัด คือ ด ัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
UTSME
40.00%

Benchmark

35.53%

30.00%

23.85%
17.30%

20.00%

14.58%

13.11%
10.00%

4.29%
0.52%

0.00%
-2.06%
-10.00%

-8.08%

-20.00%
-20.15%
-30.00%

2562

2561

2560

2559

2558

่ งเวลา 5 ปี (หรือตงแต่
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในชว
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น) คือ -55.2523%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 20.47% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ
่ ใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Small - Mid Cap
ั ได ้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00405
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

กองทุน

-20.11%

24.81%

95

-20.11%

95

-29.34%

95

-7.81%

75

N/A

N/A

N/A

Percentile ตงแต่
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น*
N/A

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

-13.17%

20.52%

95

-13.17%

75

-19.56%

75

-2.12%

50

N/A

N/A

N/A

N/A

3.55%

ความผันผวนของกองทุน

27.09%

11.56%

5

27.09%

5

28.80%

50

23.83%

25

N/A

N/A

N/A

N/A

20.47%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

26.28%

12.44%

5

26.28%

5

27.50%

25

18.62%

5

N/A

N/A

N/A

N/A

15.72%

2.48%

- ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที่ : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00405

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Equity Small - Mid Cap ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2563

ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงิ่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3.

ผลการดําเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจั ดการลงทุน โดยกองทุนทีจ
่ ะถูกเปรียบเทียบผลการดํ 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)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
่
กองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นชวงทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
้

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

วันทีจ
่ ดทะเบียน

25 สงิ หาคม 2558

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื้ และขายคืน
การซอ
หน่วยลงทุน

้ื : 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 15.00 น.
มูลค่าขัน
้ ตํา่ ของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน
้ ตํา่

: ไม่กําหนด

ื้ คืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันซอ
ิ รายวันได ้ที่ www.uobam.co.th
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ื่ ผู ้จัดการกองทุน
รายชอ

ื่ -นามสกุล
ชอ

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*

25 สงิ หาคม 2558

ิ ธิศักดิ์ ณั ฐวุฒ*ิ
นายสท

25 สงิ หาคม 2558

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ

25 สงิ หาคม 2558

ั ยันต์ จันทนคีร ี
นายชย

25 สงิ หาคม 2558

ั พฤกษ์ กุลกาญจนาธร*
นายชย

25 สงิ หาคม 2558

นายธนกร ธรรมลงกรต

4 กรกฎาคม 2559

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกล
ุ *

19 มิถน
ุ ายน 2560

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

1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
3. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
5. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีต
้ ี้ ฟั นด์
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6. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
8. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
9. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
11. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
12. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
13. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
14. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
16. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
18. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
19. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111
20. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
21. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2088-9797
22. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
23. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
24. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
25. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
26. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
27. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
28. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
้ ขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
29. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
30. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือ
้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
31. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
32. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท์ 0-2626-7777
33. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
34. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
35. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
้ คืนทีบ
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ริษัทจัดการแต่งตัง้ ขึน
้

อัตราสว่ นหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 233.35%

ติดต่อสอบถาม
ื ชช
ี้ วน
รับหนังสอ
ร ้องเรียน

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

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



่ ารฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมี
การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก
ี่ งจากการลงทุนซงึ่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ความเสย



ได ้รับอนุมัตจ
ิ ัดตัง้ และอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต



ื ชช
ี้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
ื ชช
ี้ วนสว่ นสรุปข ้อมูลสําคัญ
หน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน
้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2563 แล ้ว ด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบ ในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืน
่ สําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ
อ ัตราสว
่ ให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ื้ ขายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงิ่ ขึน
ถึงปริมาณการซอ
้ โดย
ื้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรั พย์สน
ิ ที่
คํ านวณจากมูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอ
ิ สุทธิเฉลีย
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
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คําอธิบายเพิม
่ เติม
ี่ งทีส
ปัจจ ัยความเสย
่ ําค ัญเพิม
่ เติม
ี่ งทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสย
ี่ งทีม
1. ความเสย
่ ล
ู ค่าของหลักทรัพย์ทก
ี่ องทุนรวมลงทุนจะ
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและ
เปลีย
่ นแปลงเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เชน
ต่างประเทศ เป็ นต ้น ซงึ่ พิจารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย
่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี่ งจากการดําเนินธุรกิจของผูอ
2. ความเสย
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึงความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผู ้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํ ากําไร ฐานะการเงิน และความ
เข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงึ่ จะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีม
่ ก
ี ารขึน
้ หรือลงในขณะนัน
้ ๆ
ี่ งจากการขาดสภาพคล่องของหล ักทร ัพย์ (Liquidity Risk) หมายถึง หุ ้นขนาดกลางและหุ ้นขนาด
3. ความเสย
ื้ ขายหลักทรั พย์น ้อยกว่าหุ ้น
เล็ กทีก
่ องทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือมีปริมาณการซอ
ื้ ขายหุ ้นได ้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาทีต
ขนาดใหญ่ ซงึ่ อาจทําให ้กองทุนมีข ้อจํากัดในการซอ
่ ้องการได ้
ั
ี่ งจากการลงทุนในสญญาซ
ื้ ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) หมายถึง สญ
ั ญาซอ
ื้ ขายล่วงหน ้า
4. ความเสย
อ
บางประเภทอาจมีการขึน
้ ลงผันผวน (volatile)
มากกว่าหลักทรั พย์พื้นฐาน ดังนั น
้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
ิ ทรั พย์ม ีความผั นผวนมากกว่าการลงทุนในหลั กทรั พย์พื้นฐาน (Underlying
หลั กทรั พย์ดั งกล่าวย่อมทํ าให ้ส น
Security)
ี่ งจากความสามารถในการชําระหนีข
ี่ งจากตรา
้ องผูอ
5. ความเสย
้ อกตราสารหนี้ (Credit Risk) เป็ นความเสย
สารหนี้ทก
ี่ องทุนรวมไปลงทุนทีอ
่ าจจะมีการผิดนั ดชําระหนี้ คือบริษัทผู ้ออกตราสารหนี้นัน
้ ๆไม่สามารถนํ าเงินต ้น/
ดอกเบีย
้ มาจ่ายเมือ
่ ถึงวันทีค
่ รบกําหนดทีต
่ ้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มส
ี ภาพ
คล่องพอทีจ
่ ะมาจ่ายคืน เป็ นต ้น
ี่ งจากการลงทุนกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
6. ความเสย
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
(1) ความเสย
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวน
มากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี้
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภ
้ าครัฐไทย
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
่ ามารถลงทุนได ้
ื่ ถืออยูใ่ นอันดับที่
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
่ ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีม
่ ก
ี ารจัดอันดับความน่าเชอ
สามารถลงทุนได ้
ี่ งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
(2) ความเสย
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน
้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
ี่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
(3) ความเสย
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผ
่ ู ้ออกเสนอขาย
่ การเมือง เศรษฐกิจ สงั คม เป็ นต ้น
อยูใ่ นประเทศไทย ซงึ่ หากเกิดเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ
่ ันผวนมากกว่ากองทุนทีก
่ ระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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