ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด แวลูพล ัส ปันผล หุน
้ ระยะยาว
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund :
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

VALUE-D LTF-M
หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี : VALUE-D LTF
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุน
้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
ี
กองทุนรวมทีลงทุนแบบมีความเสยงท
งในและต่
ั
างประเทศ

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

กองทุนเปิ ด แวลูพลัส ปั นผล หุ ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเนน
้ การลงทุ นในตราสารแห่งทุนของบริษั ททีจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ โดยจะคั ดเลือก
บริษัททีมีปัจจัยพืนฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน ้มการเติบโตทีสมํ าเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน ทังนี
ึ ้นสามัญของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกอง ETF หรือกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว ้ซงหุ
รวมดัชนีทอ
ี ้างอิงกับผลตอบแทนหุ ้นหรือกลุ่มหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนด ้วย โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ ้นสามัญ
ิ สุทธิของกองทุน
เฉลียรอบปี บัญชไี ม่ตํากว่าร ้อยละ 65 ของมูลค่าทรั พย์สน
สําหรับการลงทุนในส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารแห่งหนี ทังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ
ิ อืนหรือการหาดอกผลโดยวิธก
ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ี ารอืนอย่างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่าง ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให ้ความเห็นชอบ
ื
ิ ค ้าหรือตั วแปรเป็ นหลั กทรั พย์หรือดั ชนี กลุ่มหลั กทรั พย์
ทังนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ อขายล่
วงหน ้าทีมีสน
ื อหรือเหตุการณ์ทมี
และ/หรืออัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียนเงิน และ/หรืออันดับความน่ าเชอถื
ี ผลต่อการชําระหนี
ิ ค ้าหรือตัวแปรอืนใดทีสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์
ของตราสารแห่งหนี และ/หรือสน
เพือป้ องกันความเสียง (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



อ่านหนั งสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนั บสนุนการขายและบริษัทจั ดการ
ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

กองทุนเปิ ด แวลูพลัส ปั นผล หุ ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
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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 ไปจํ าหน่าย โอน จํานํ 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. การลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวตั งแต่ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต ้นไป ผู ้ลงทุ นไม่ สามารถนํ ามา
ลดหย่อนภาษี ได ้
5. ในกรณีท ีมีแนวโน ม
้ ว่ าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุ นทีจํ าหน่ ายได ้แล ้ว
ื
ทังหมด บริษัทจัดการอาจใชดุ้ ลยพินจ
ิ ในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคํ าสังซอขายหน่
วยลงทุนทีได ้รั บ
ั งกล่าวได ้
ไว ้แล ้วหรือหยุดรั บคํ าสงดั
6. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน เป็ นชนิดลดหย่อนภาษี และชนิดไม่ได ้ลดหย่อนภาษี ทังนี ผู ้ถือหน่ วย
ลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่ วยลงทุนได ้ และบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่ วย
ึ
ลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซงอาจจะมี
มล
ู ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได ้
7. กองทุนรวมอาจมีการกระจุ กตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่ วยลงทุนดั งกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด แวลูพลัส ปั นผล หุ ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
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ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ตํา

สูง

ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ตํา

สูง

กลุม
่ หุ ้นทีเน ้นลงทุน

General

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

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง
20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา

สูง
20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk)
ตํา
ี fx
การป้ องกันความเสยง

ทังหมด / เกือบทังหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

ี
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น ร ้อยละ 0 % ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ี
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
กองทุนเปิ ด แวลูพลัส ปั นผล หุ ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
เยือกระดาษและกระดาษ
0.11 %

เงินฝากและสินทรัพย์
อืนๆ 3.56 %

การท่องเทียวและ
สันทนาการ 0.62 %
ื
ิ มพ์ 1.34 %
สอและส
งพิ

บรรจุภัณฑ์ 1.46 %
ธนาคาร
9.91 %

อาหารและเครืองดืม
4.07 %

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ื
และการสอสาร
5.40 %

พาณิชย์
10.99 %
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8.91 %

เคมีภัณฑ์และพลาสติก
6.88 %
เงินทุนและหลักทรัพย์
1.33 %

ขนสง่ 9.99 %

พลังงานและ
สาธารณูปโภค
16.28 %

ิ ว่ นอิเล็กทรอนิกส ์
ชนส
3.60 %
วัสดุกอ
่ สร ้างและตกแต่ง
6.60 %

การแพทย์ 7.19 %

ประกันชวี ต
ิ และ
ประกันภัย 1.78 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

% ของ NAV

1.

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

7.69

2.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

6.86

3.

บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

4.43

4.

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

4.30

5.

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)

4.07

สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90090

กองทุนเปิ ด แวลูพลัส ปั นผล หุ ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
6.00

สูงสุดไม่เกิน
5.35

5.00
4.00
สูงสุดไม่เกิน
2.9211

สูงสุดไม่เกิน
2.14

3.00

2.2931

2.1400
2.00
1.00

สูงสุดไม่เกิน
0.1605

สูงสุดไม่เกิน
0.1284

0.0214

0.00

การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

0.1284
นายทะเบียน

0.0033
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มูลค่าเพิมหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านอง
เดียวกัน (ถ ้ามี)
- ค่าใช ้จ่ายอืนๆข ้างต ้น เช่น ค่าสอบบัญชี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0013 และ ค่าประกาศหนั งสือพิมพ์
เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0007 เป็ นต ้น
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90090

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

กองทุนเปิ ด แวลูพลัส ปั นผล หุ ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี

สูงสุดไม่เกิน
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
รายการละ 50 บาท

เก็ บจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
รายการละ 50 บาท
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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
VALUE-D LTF

Benchmark

30.00%
25.00%

23.85%

22.08%

20.00%

17.30%

16.74%

15.00%
10.00%

6.16%

5.00%

4.29%

0.00%
-5.00%

-5.24%

-10.00%

-8.08%

-15.00%
-20.00%

-13.71%

-16.54%
2563

2562

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -41.8912%
4.

ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.05% ต่อปี

5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90090

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

9.57%

-0.81%

50

9.57%

75

13.32%

75

-3.02%

75

1.36%

75

6.91%

Percentile ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น*

ผลตอบแทนตวั ชีว ัด

11.47%

0.89%

25

11.47%

50

21.65%

25

2.99%

25

5.12%

25

7.77%

5

9.21%

ความผ ันผวนของกองทุน

8.30%

5.72%

5

8.30%

5

16.53%

50

19.11%

50

16.05%

25

16.68%

75

20.68%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด

8.92%

5.89%

5

8.92%

5

16.35%

50

21.10%

75

17.41%

75

16.52%

75

20.17%

25

9.03%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90090
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Equity General 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 ้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (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
็ ต์ไทล์ตามตาราง
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซน
จะทราบว่ากองทุนทีลงทุนนั นอยู่ในชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน
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ข้อมูลอืนๆ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายปั นผล

จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
ี องกองทุน บริษัทจั ดการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลปี ละ 1 ครัง โดยจะทําการปิ ดสมุดทะเบียน
1. ในแต่ละรอบปี บัญชข
ผู ้ถือหน่วยลงทุน และพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปั นผล ในวันทําการสุดท ้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปี
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลเมือกองทุนมีกําไรสะสม และจะต ้องไม่ทําให ้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมขึนในงวดปี
ี ีมีการจ่ ายเงินปั นผลนั น ทังนี การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในแต่ละครังให ้เลือกจ่ ายให ้เป็ นไปตามเกณฑ์อย่างใด
บัญชท
อย่างหนึงดังต่อไปนี
ิ ของกองทุนรวม
2.1 จ่ายจากเงินปั นผลหรือดอกเบียรับทีได ้รับจากทรัพย์สน
ี จะจ่
2.2 จ่ายได ้ไม่เกินร ้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชท
ี
ายเงินปั นผลนั น แล ้วแต่จํานวนใด
จะตํากว่า
ิ ธิทจะไม่
3. บริษัทจัดการขอสงวนสท
ี
จ่ายเงินปั นผล หรือจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณีดังต่อไปนี
3.1 บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีทเงิ
ี นปั นผลทีคํานวณได ้ (ตามหลักเกณฑ์ทระบุ
ี ไว ้ข ้างต ้น) มีมล
ู ค่าตํากว่า หรือ
เท่ากับ 0.01 บาทต่อหน่วยลงทุน
3.2 บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราใหม่ทเหมาะสม
ี
หรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีทมู
ี ลค่าหน่ วย
ิ
ี จะจ่
ลงทุน ณ วันสนงวดบั
ญชท
ี
ายเงินปั นผลนั น ตํ ากว่ามูลค่าทีตราไว ้ หรือในกรณีเมือนํ าเงินปั นผลต่อหน่ วยทีจะจ่าย
ตามอัตราข ้างต ้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล ้วทําให ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํ านวณ
ได ้ตามวิธก
ี ารดังกล่าวมีมล
ู ค่าตํากว่ามูลค่าทีตราไว ้
ประวัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผล 4 ครังล่าสุด
ว ันปิ ดสมุด

ว ันทีจ่าย

ปันผลต่อหน่วย

31/05/2564

14/06/2564

0.4768

31/05/2561

12/06/2561

0.5100

02/06/2560

16/06/2560

0.5800

31/05/2559

13/06/2559

0.4500

วันทีจดทะเบียน

26 มิถน
ุ ายน 2550

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ื
การซอและขายคื
นหน่วยลงทุน

ื : เนืองจากเงือนไขการได ้รับสท
ิ ธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนใน
ว ันทําการซอ
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) จะสินสุดลงในปี 2562 บริษัทจัดการจึง
ั อและ/หรื
ื
ั เปลียนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
ใคร่ขอแจ ้งหยุดรับคําสงซ
อสบ
ั เปลียนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใน
(LTF) (ยกเว ้นการสบ
บริษัทจัดการ หรือภายใต ้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอืน ทีมี
ื
การซอมาก่
อนวันที 1 มกราคม 2563)
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ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ื นหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนั บแต่วน
ั รับซอคื
โดยมิให ้นั บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจั ดการกองทุน
รวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับ
วันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วใน
โครงการ
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ื ้จัดการกองทุน
รายชอผู

ื
ชอ-นามสกุ
ล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

ิ ธิศก
ั ดิ ณัฐวุฒ*ิ
นายสท

1 กรกฎาคม 2556

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ

1 กรกฎาคม 2556

นายธนกร ธรรมลงกรต

4 กรกฎาคม 2559

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกล
ุ *

19 มิถุนายน 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 บสนุนการขายหรือรับซอคื

1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
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
6. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
12. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
13. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
16. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
17. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
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18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
21. บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน เมอร์ชน
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
23. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
27. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-2888
31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
32. บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,
0-2861-6090
34. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
35. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
36. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
37. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
38. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
39. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
40. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)

อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 168.03%

ื ชชวน
ี
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
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 วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th
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่ ารฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสียงจากการลงทุนซึงผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รั บรอง
ถึงความถู กต ้องของข ้อมูลในหนั งสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกั น ราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที
ื ชชวนส
ี
่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564
เสนอขายนั น ทังนี บริษัทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งส อ
แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ น
เท็จ 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 ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
รอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
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คําอธิบายเพิมเติม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเต ิม
ี
1. ความเส ยงทางการตลาด
(Market Risk) หมายถึง ความเส ียงทีมู ลค่ าของหลั กทรั พย์ท ีกองทุ นรวมลงทุ นจะ
เปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปั จจั ยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น ปั จจั ยทางการเมืองทั งในและ
ึ จารณาได ้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
ต่างประเทศ เป็ นต ้น ซ งพิ
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ี
2. ความเส ยงจากการดํ
าเนินธุรกิจของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความสามารถในการดํ าเนิน
ธุรกิจของผู ้ออกตราสารดั งกล่ าว จะบ่ งบอกถึงถึงศั กยภาพ ความสามารถในการทํ ากําไร ฐานะการเงิน และความ
เข ้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึงจะถูกสะท ้อนออกมาในราคาของหุ ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนั นๆ
ี
ั ญาซ อขายล่
ื
3. ความเส ยงจากการลงทุ
นในสญ
วงหน้า (Derivatives Risk) หมายถึง สัญญาซ ือขายล่วงหน า้
บางประเภทอาจมี ก ารขึนลงผั น ผวน (volatile) มากกว่ าหลั ก ทรั พ ย์ พื นฐาน ดั ง นั นหากกองทุ น มี ก ารลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ดั งกล่ า วย่ อ มทํ าให ส
้ ินทรั พ ย์ม ี ค วามผั น ผวนมากกว่ าการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์พื นฐาน (Underlying
Security)
ี
ี
4. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของหล ักทร ัพย์ (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสยงจากการที
ตราสารที
กองทุ น ถื อ อยู่ นั นขาดสภาพคล่ อ ง โดยการซื อขายเปลี ยนมื อ ของตราสารมี จํ า นวนครั งและปริม าณน อ
้ ย อั น
เนืองมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั นๆ กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได ้ในช่วงเวลาทีต ้องการ หรือ
อาจไม่ได ้ราคาตามทีต ้องการ
ี
ั ญาของคู่ส ญ
ั ญา (Counterparty Risk) หมายถึง ใน
5. ความเส ยงจากความสามารถในการปฏิ
บต
ั ต
ิ ามสญ
ื
กรณี ท ีเป็ นสั ญญาซ ือขายล่ วงหน ้าทีไม่ได ้ทํ าการซ อขายในตลาด
(Over the Counter : OTC) เช่ น สั ญญาสวอป
สัญญาฟอร์เวิรด
์ สัญญาออปชันทีซือขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏิบัตต
ิ ามทีตก
ลงกันไว ้
ี
6. ความเส ยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ต
ั ราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง ของ
อัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเงิน
บาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่ งทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมานอ้ ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงทีบาทแข็ งและขายทํากําไรในชว่ งทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วยเช่นกัน ดังนั น
การป้ องกันความเสียงจากอั ตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสํ าคัญในการบริหารความเสียงจากดั งกล่าว ซึงทํ าได ้
ดังต่อไปนี คือ
ี
- อาจป้ องกั นความเส ยงตามดุ
ลยพิน ิจของผู ้จั ดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุ นอาจมีความเสียงจากอั ตราแลกเปลียน
เนืองจากการป้ องกันความเสียงขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู ้จั ดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสียง
หรือไม่
ี
7. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk) หมายถึง กองทุนนีเป็ นกองทุนประเภทตรา
ึ การกระจายการลงทุนน ้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัวไป จึงมีความเสยงมากกว่
ี
สารแห่งทุน ซงมี
าในเรืองของ
การกระจุกตัวของการลงทุน
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุ นในผู อ
้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่ า 10% ของ NAV รวมกั น ซ ึงหากเกิดเหตุ การณ์ ที ส่ งผลกระทบต่อการ
ดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดั งกล่าว กองทุนอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวน
มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรั พย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ื ออยูใ่ นอันดับ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตั วในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุ นในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ งหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ีส ่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั งนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออกเสนอขายอยู่ใน
ประเทศไทย ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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