ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด บรรษ ัทภิบาล หุน
้ ระยะยาว
Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF-M

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

(หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี : CG-LTF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุน
้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนทีลงทุนแบบไม่มค
ี วามเสียงต่างประเทศ

"การลงทุนในกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาวตงแต่
ั
ว ันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป ผูล
้ งทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้"

กองทุนเปิ ด บรรษั ทภิบาล หุ ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
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คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายทีจะเน ้นการลงทุนในหุ ้นสามัญของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทมี
ี ระบบธรรมาภิบาลทีดี
ตามกรอบการจั ดเกณฑ์บรรษั ทภิบาลของหน่ วยงานต่าง ๆ เช ่น ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเรทติงแอนด์อน
ิ ฟอร์เมชันเซอร์วส
ิ จํากัด (TRIS) สมาคมส่งเสริม
ึ
่ วนใหญ่ แล ้ว กรอบการจั ดเกณฑ์ ของหน่ วยงานต่ างๆ จะมี
สถาบั นกรรมการบริษั ทไทย (IOD) เป็ นต น
้ ซ งโดยส
สาระสําคั ญในการพิจารณาในเรืองต่ าง ๆ อาทิเช่ น การเปิ ดเผยข ้อมู ลและความโปร่ งใส หรือความรับผิดชอบของ
กรรมการ หรือการปฏิบัตท
ิ เท่
ี าเทียมกันต่อผู ้ถือหุ ้น หรือบทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสีย หรือสิทธิของ ผู ้ถือหุ ้น เป็ นต ้น
ึ ้นสามัญของบริษั ทจดทะเบียนใน
อนึง กองทุนจะนํ าเงินทีได ้จากการจํ าหน่ ายหน่ วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว ้ซงหุ
ตลาดหลั กทรั พย์ รวมถึงกอง ETF หรื อกองทุ นรวมดั ชนี ท ีอ ้างอิงกับผลตอบแทนหุ ้นหรือกลุ่ มหุ ้นของบริษั ทจด
ิ สุทธิ
ทะเบียนด ้วย โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ ้นสามัญเฉลียรอบปี บัญชไี ม่ตํากว่าร ้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สน
ั
ื
ของกองทุนรวม นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสญญาซอขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note)
หรือ Credit Linked Note
ิ ค ้าหรือตั วแปรเป็ นหลั กทรั พย์หรือดั ชนี กลุ่ มหลั กทรัพย์
อนึง กองทุนอาจลงทุ นในสัญ ญาซือขายล่วงหน า้ ทีมีส น
ื อหรือเหตุการณ์ ทมี
และ/หรืออัตราดอกเบีย และ/หรืออันดั บความน่ าเช อถื
ี ผลต่ อการชําระหนี ของตราสารแห่งหนี
ิ ค ้าหรือตัวแปรอืนใดทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพือป้ องกันความเสยง
ี
และ/หรือสน
(hedging)

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนทีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ ้นทีกองทุนรวมไปลงทุน ซึงอาจจะปรับตัวเพิมสูงขึน หรือลดลงจน
ตํากว่ามูลค่าทีลงทุนและทําให ้ขาดทุนได ้
2. ผู ้ทีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี
ทัวไป

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี



ื ชชวนฉบั
ี
อ่านหนั งสอ
บเต็ม หรือสอบถามผู ้สนั บสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
ี
อย่าลงทุน หากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีสําค ัญ
1. ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลเกียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทระบุ
ี ไว ้ในคูม
่ อ
ื การลงทุนรวมหุ ้นระยะยาวและปฏิบัต ิ
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ตามเงือนไขในคูม
่ อ
ื การลงทุน กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเท่านั น จึงจะได ้รับสท
2. ผู ้ลงทุนไม่สามารถนํ าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ไปจําหน่าย โอน จํ านํ า หรือนํ าไปเป็ นประกัน
3. ผู ้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว จะไม่ได ้รั บสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัตต
ิ ามเงือนไข
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี ท ีเคยได ้รับภายในกํ าหนดเวลา มิฉะนั นจะต ้องชํ าระเงิน เพิม
การลงทุน และจะต ้องคืนสท
และ/หรือเบียปรับตามประมวลรัษฎากรด ้วย
4. การลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวตั งแต่วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต ้นไป ผู ้ลงทุนไม่สามารถนํ ามา
ลดหย่อนภาษี ได ้
ี
้ นลงทุนในจํ านวน
5. กองทุนรวมมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใชเงิ
ทีน ้อยกว่า จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
6. ในกรณีท ีมีแนวโน ม
้ ว่ าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจํ าหน่ ายได ้แล ้ว
ทังหมด บริษัทจัดการอาจใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสังซือขายหน่ วยลงทุนทีได ้รั บไว ้แล ้ว
ั งกล่าวได ้
หรือหยุดรับคําสงดั
7. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน เป็ นชนิดลดหย่ อนภาษี , ชนิดไม่ได ้ลดหย่อนภาษี และชนิดเพือการ
ออม ทังนี ผู ้ถือหน่ วยลงทุนไม่ สามารถสับเปลียนหน่ วยลงทุนระหว่างชนิดหน่ วยลงทุนได ้ และบริษัทจั ดการจะ
ึ
แยกคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซงอาจจะมี
มล
ู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้
8. กองทุนอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดั งกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสียงให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้
โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํา

สูง
General

กลุม
่ หุ ้นทีเน ้นลงทุน

Large Cap

Mid/Small

Sector

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
ิ ทรัพย์
เงินฝากและสน
อืนๆ 5.34 %

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ื
และการสอสาร
4.80 %

บรรจุภัณฑ์ 1.51 %
พาณิชย์
11.33 %

ื
ิ มพ์ 0.71 %
สอและส
งพิ

การท่องเทียวและ
สันทนาการ 0.52 %

ขนส่ง
8.95 %

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6.30 %

อาหารและเครืองดืม
6.74 %
ธนาคาร 9.87 %

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
19.22 %

ประกันชวี ต
ิ และ
ประกันภัย 0.81 %
วัสดุกอ
่ สร ้างและตกแต่ง
3.79 %
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5.37 %

เงินทุนและหลักทรัพย์
2.72 %

เคมีภัณฑ์และพลาสติก
6.40 %
การแพทย์ 5.64 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

6.36

2.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํ ากัด (มหาชน)

5.07

3.

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

3.65

4.

บริษัท ซีพี ออลล์ จํ ากัด (มหาชน)

3.62

5.

บริษัท ปูนซเิ มนต์ไทย จํ ากัด (มหาชน)

3.35

สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน
5.35

6.00
5.00
สูงสุดไม่เกิน
3.4561

4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน
1.6050

2.00

1.6050

1.00

1.7561
สูงสุดไม่เกิน
0.1605
0.0214

0.00

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน
0.1284
0.1284

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.0013
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มูลค่าเพิมหรือภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านอง
เดียวกัน (ถ ้ามี)
- ค่าใช ้จ่ายอืนๆข ้างต ้น เช่น ค่าสอบบัญชี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0006 เป็ นต ้น
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ
ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื
ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
*

สูงสุดไม่เกิน
1.00
1.00
1.00
1.00
ไม่ม ี
50 บาทต่อรายการ

เก็ บจริง
1.00
1.00*
ยกเว ้น
1.00 **
ไม่ม ี
50 บาทต่อรายการ

กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน

ื นหน่ วยลงทุน สูงสุดไม่เกิน 200
** อัตราร ้อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุ นของวันก่อนหน า้ ทีใช คํ้ านวณราคารับซ อคื
บาท ทังนี ในกรณีทเป็
ี นการสับเปลียนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใต ้การบริหารของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะยกเว ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ ด ัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ

ผลการดําเนินงาน
CG-LTF

Benchmark

30.00%
23.85%

25.00%
18.69%

20.00%

17.30%
13.53%

15.00%
10.00%
3.02%

5.00%

4.29%

0.00%
-5.00%

-5.24%

-10.00%
-15.00%

-10.68%

-11.38%
2563

2562

-8.08%

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -39.5894%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 15.64% ต่อปี
5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

11.56%

-0.73%

5

11.56%

25

16.99%

25

-0.64%

50

2.81%

50

8.12%

5

10.84%

ผลตอบแทนตวั ชีว ัด

11.47%

0.89%

5

11.47%

25

21.65%

25

2.99%

5

5.12%

25

7.77%

5

9.76%

ความผ ันผวนของกองทุน

9.23%

6.01%

5

9.23%

5

16.68%

25

18.61%

5

15.64%

5

17.06%

75

20.18%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด

8.92%

5.89%

5

8.92%

5

16.35%

5

21.10%

50

17.41%

50

16.52%

50

19.42%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90034
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Equity Large Cap ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันใน
ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซน
 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซน
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทีย บกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะ
ทราบว่ากองทุนทีลงทุนนั นอยู่ในชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั น
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

27 ตุลาคม 2547

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื : เนืองจากเงือนไขการได ้รับสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนใน
ว ันทําการซอ
ิ ดลงในปี 2562 บริษัทจัดการจึง
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) จะสนสุ
ใคร่ขอแจ ้งหยุดรับคําสังซือและ/หรือสับเปลียนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
ั เปลียนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใน
(LTF) (ยกเว ้นการสบ
บริษัทจัดการ หรือภายใต ้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอืน ทีมี
ื
การซอมาก่
อนวันที 1 มกราคม 2563)
ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันรับซือคืนหน่วยลงทุน
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน

ื
ชอ-นามสกุ
ล

รายชือผู ้จัดการกองทุน

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นายสิทธิศักดิ ณัฐวุฒ*ิ

1 กรกฎาคม 2556

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ

1 กรกฎาคม 2556

นายธนกร ธรรมลงกรต

4 กรกฎาคม 2559

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกล
ุ *

19 มิถน
ุ ายน 2560

ั จันเป็ ง*
นายวีรชย

1 มิถุนายน 2564

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒก
ิ ล
ุ

1 มิถุนายน 2564

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
วงหน ้าเพิมเติม

ื น
ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรั บซอคื

1.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777

2.

ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588 หรือ 0-2232-2484

3.

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111

4.

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
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5.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500

6.

ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115

7.

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

8.

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2299-1111

9.

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2658-5050

10. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
11. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2659-8000
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
13. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
14. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
15. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
17. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
18. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
22. บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน เมอร์ชน
23. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
24. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
26. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
27. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2351-1800
28. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
29. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
30. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
31. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-2888
32. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
33. บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 02-207-2100
34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
35. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
36. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
37. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
38. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
39. บริษัทนายหน ้าซือขายหลักทรัพย์ โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
40. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
41. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
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42. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000. 0-2808-6000

ื น ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซอคื
อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 98.09%

ื ชชวน
ี
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

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

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
เสยงจากการลงทุ
นซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต.
ื ชชวนของกองทุ
ี
ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
นรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ื ชชวนส
ี
่วนสรุป ข ้อมูลสําคั ญ ณ
ลงทุน ทีเสนอขายนั น ทั งนี บริษั ท จั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งส อ
วันที 30 มิถุนายน 2564 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อต
ั ราส่ วนหมุ น เวีย นการลงทุ นของกองทุ นรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื อให ผ
้ ู ้ลงทุ นทราบถึง
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
ปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํานวณจาก
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์ส น
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนใน
มูลค่าทีตํ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
รอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเติม
ี
ี
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) หมายถึง ความเสยงที
มูลค่าของหลั กทรัพย์ท กองทุ
ี
นรวมลงทุนจะ
่
เปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและ
ึ จารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
ต่างประเทศ เป็ นต ้น ซงพิ
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ี
2. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk) หมายถึง กองทุนนี เป็ นกองทุ นประเภท
ึ การกระจายการลงทุนน อ้ ยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั วไป จึงมีความเส ยงมากกว่
ี
ตราสารแห่งทุน ซ งมี
าใน
เรืองของการกระจุกตัวของการลงทุน
ี
(1) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุ กตั วในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ท ส
ี ง่ ผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผัน
ผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื ออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รั บฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดั บความน่ าเชอถื
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
(2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุ นลงทุ นในบางหมวดอุ ตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกั น ซึงหากเกิดเหตุการณ์ ท ีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเส ยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุ น
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั งนี ไม่ รวมถึงการลงทุ นในตราสารทีผู ้ออก
ึ
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เป็ นต ้น กองทุนดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ
ี
3. ความเสยงจากการดํ
าเนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผู ้ออกตราสารดั งกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํ ากําไร ฐานะการเงิน และความ
ึ
เข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซงจะถู
กสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนันๆ
ี
4. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของหล ักทร ัพย์ (Liquidity Risk) หมายถึง หุ ้นขนาดกลางและหุ ้นขนาด
ื
เล็ กทีกองทุ นพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลั กทรั พย์หรือมีปริมาณการซ อขายหลั
กทรัพย์นอ้ ยกว่าหุ ้น
ึ
ื
ขนาดใหญ่ ซงอาจทํ
าให ้กองทุนมีข ้อจํ ากัดในการซอขายหุ
้นได ้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาทีต ้องการได ้
ี
ั
ื
ี กองทุนจะเข ้าลงทุนในสัญญาซือ
5. ความเสยงจากการลงทุ
นในสญญาซ
อขายล่
วงหน้าเพือป้องก ันความเสยง
ี (Hedging) เท่านัน โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกินหลักทรัพย์พนฐาน
ขายล่วงหน ้าเพือป้ องกันความเสยง
ื
ทีกองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
ี
ั
ั
6. ความเสยงจากความสามารถในการปฏิ
บต
ั ต
ิ ามสญญาของคู
ส
่ ญญา
(Counterparty Risk) ในกรณีทเป็
ี น
ื
ื
ั ญาสวอป สัญญาฟอร์
สัญญาซอขายล่
วงหน ้าทีไม่ได ้ทําการซอขายในตลาด
(Over the Counter : OTC) เช่น สญ
ั ญาออปชันทีซอขายนอกตลาด
ื
ี
ั ญาไม่ปฏิบัตต
เวิรด
์ สญ
กองทุนรวมจะมีความเสยงจากการที
คูส
่ ญ
ิ ามทีตกลงกันไว ้
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