
 
 

 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพือ่การเลีย้งชีพ 
 Equity Retirement Mutual Fund : ERMF 

 
                   
ประเภทกองทุน  :  กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 21 พฤศจิกายน 2545 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   19 ธนัวาคม 2545 

นโยบายการลงทุน :  

“กองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ” เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะเน้นการลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการขอเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้กองทนุจะ
ลงทนุโดยมี Net Exposure ในตราสารทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากบั 80% ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ สําหรับเงินลงทนุสว่นท่ีเหลือกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงิน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อ
การชําระหนีข้องตราสารแหง่หนี ้และ/หรือสนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging) หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทัง้นี ้ตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : เม่ือกองทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัได้แก่ กําไรจากสว่นต่างของราคา
หลกัทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบีย้รับจะทําให้มลูคา่หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เม่ือทําการขายคืนหน่วยลงทนุ  ผู้ลงทนุจึงมีโอกาส
ได้รับกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้    

 

 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 19 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลงั
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ผู้ลงทนุจะต้องถือครองหน่วยลงทนุไว้
จนผู้ลงทนุอายคุรบ 55 ปีบริบรูณ์ และมีการลงทนุมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก ดงันัน้ เงิน
ลงทนุท่ีนํามาลงทนุจะต้องเป็นเงินออมระยะยาว และเป็นเงินลงทนุส่วนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปาน
กลางถงึคอ่นข้างสงู 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ มีดงันี ้ 

 การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ    
การได้รับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของคา่เงิน มีผลให้ราคาตราสารมี
การเปล่ียนแปลงขึน้ลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ จะสะท้อนอยูใ่นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ (NAV) เป็นต้น 

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนัน้ๆ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ   

 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  
การท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และปริมาณน้อย 
อาจทําให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้ 
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด

 
ท่านสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทุนทุกวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆดังนี ้

- บริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-27862377 
 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ จะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกับญัชี
ธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชี
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร 2  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร  
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร  
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร  
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สํานกัเพลนิจิต  
- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์  

โดยระบช่ืุอ ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์
ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขาย
ครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือนหรือ
รายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  
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โดยผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการ
หกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ในปัจจบุนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตาม
เกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า  

- ส่ังซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนโดยชาํระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีทํารายการชําระเงินผา่นระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีรหสัประจําตวั
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) แล้ว เพ่ือท่ีจะใช้ทํารายการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงัเวลา 
15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 

- ส่ังซือ้ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  

ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ 
Premier Online ซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ การทํา
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 

- กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการ
ถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการโดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
ว่าสามารถทําการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่างกองทนุเปิดต่าง ๆ 
นัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

หมายเหตุ :  

วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุช่องทาง 
ทัง้นี  ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่นวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ทกุวนัทําการ  
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- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone) 

- ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 
 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใด จะถือเป็นรายการ
ของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.00 น. ในวนั
ทําการขายคืน/รับซือ้คืนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ยกเว้น กรณีการทํารายการ
ผา่นระบบ Premier Online ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

หมายเหตุ : 

วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทกุ
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ขายหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

2.  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ีจะให้
คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)   กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3)   กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4)   กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจดัการ อาทิ
เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียง
ของกองทนุรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุใน
กองทนุดงักลา่ว และ/หรือกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หน่วยตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

(5)   กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักบั
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการก่อ
การร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชี
รายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   
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(6)   กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามหวัข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย ลงทุน หวัข้อ 
“การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหวัข้อ “การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
หรือ หวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)   บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8)   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการขาย
หน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ ขณะนัน้ๆ ไม่
เหมาะสม และ/หรือไมเ่ป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินค่าจองซือ้
ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว 
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)     บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2)     มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)     มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 10 
วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)     ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)     แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูล
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ผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3)     ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระเงิน
คา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจงึชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3)  กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ  มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
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2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 
 

2.  เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึง
การหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ  โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการ
สดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ  โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด  ๆโดยพลนั  

 

4. ในกรณีท่ีวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวนัท่ีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุดทําการของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ สําหรับวนั
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ดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อน
ถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด การ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้และ/หรือขาย
คืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทัง้
ดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสทิธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว เว้นแต่เป็น
กรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สทิธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ท่ี 
website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

 

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  
รายช่ือกรรมการ  

1.   นายลี ไหว ไฟ                                                  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช  กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล  กรรมการ 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา    พลูผล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี   พิบลูย์ศกัด์ิกลุ  กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน   กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ    กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 1,449,832,829.00 บาท  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2.  นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
18. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
19. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ   

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล*, CFA  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, USA 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จํากดั   
 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั,  
บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
Nava Finance & Securities Plc. 

หวัหน้าฝ่าย 
การลงทนุ 

ตราสารทนุในประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                
Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  
ผู้ ช่วยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                              
Barclays de Zoete Wedd Securities 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุในประเทศ 

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Southern Newhampshire 
University, U.S.A. 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการ (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 First Vice President / Investment Department,  
CIMB-Principal Asset Management Ltd. 

 Senior Assistant Vice President / Private Clients 
Investment Dept., Bualuang Securities PLC 

 Assistant Manager / United Securities PLC. 
 Specialist / Bangkok Capital Alliance 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุในประเทศ 

 

 

 

นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ*ิ, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, U.S.A. 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ, 
การเงิน),  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 
เกียรตินิยมอนัดบั 2),  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ
, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ, 
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ,  

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุในประเทศ 

นายชัยพฤกษ์  กุลกาญจนาธร*, 
CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
  (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. แอสเซท พลสั จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส,  
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. ทหารไทย จํากดั  
 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. วรรณ จํากดั 
 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุในประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                   
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การธนาคารและการเงิน)
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส(1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ,               
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                     
บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์, 
เกียรตินิยมอนัดบั 1)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,                 
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ,                  
บล. ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                        
บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 
 

 

 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*, 
ผู้ อํานวยการ,                                           
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
(วิศวกรรมเคร่ืองมือ, เกียรตินิยม
อนัดบั 1), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. ภทัร จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จํากดั 

 

ฝ่ายการลงทนุ     

 ตราสารทนุในประเทศ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 

2. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 

3. ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. :  โทรศพัท์ 1588, 0-2232-2484 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  :  โทรศพัท์ 0-2205-7111 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  :  โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 

6. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)  :  โทรศพัท์ 0-2638-5500 

7. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 

8. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  :  โทรศพัท์ 1558 

9. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2658-5050 

11. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 

12. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

13. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 

14. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 

15. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
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16. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 

17. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 

18. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 

19. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 

20. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 

21. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 

22. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 

23. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั :  โทรศพัท์ 0-2660-6677 

24. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 

25. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) :  โทรศพัท์ 0-2618-1111 

26. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 

27. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 

28. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 

29. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 

30. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 

31. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000 

32. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 

33. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  :  โทรศพัท์ 0-2088-9797 

34. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั  :  โทรศพัท์ 0-2207-2100 

35. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์  0-2861-5508, 0-2861-6090 

36. บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  :  โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 

37. ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

38. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 

39. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
41. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 

42. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
-  เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1.    ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัตา่งๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทนุและ
ตลาดเงิน เป็นต้น  

แนวทางการบริหารความเส่ียง  :     

เน่ืองจากกองทนุรวมลงทนุได้เฉพาะตราสารทนุในประเทศเท่านัน้ ดงันัน้ การลดความเส่ียงข้างต้น โดยการกระจายความเส่ียงประเภท
นีจ้งึทําได้ยาก ทัง้นี ้การบริหารการลงทนุเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในทางลบอาจทําได้โดยการถือครองเงินสดมากขึน้  
 

2. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน 
และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ   

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

ความเส่ียงประเภทนีส้ามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจ
อ่ืน ๆ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุจะทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการ
ออกพบผู้บริหารและเย่ียมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถบริหาร
ความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้  

 
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นัน้มีสภาพคล่องต่ํา โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปริมาณน้อย อนัเน่ืองมาจากอปุสงค์และอปุทานตอ่ตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําให้กองทนุไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลา
และราคาท่ีต้องการได้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง  :  

การบริหารความเส่ียงประเภทนี ้ทําได้โดยการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณหลกัทรัพย์หมนุเวียนในตลาด (Free Float) สงู 
หรือลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีดี  
 

4. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk) 

กองทนุเปิดนีเ้ป็นกองทนุรวมประเภทตราสารแห่งหนี ้ซึง่มีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทนุรวมตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป จึง
มีความเส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

กลา่วคือ กองทนุมีการลงทนุกระจกุตวัสงูในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ/
หรือสถาบนัการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหรือ ผู้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการ
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ชําระเงิน หรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด และ/หรือชําระไม่ครบตามจํานวน ผู้ลงทนุอาจ
ไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนบางสว่นหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุบางสว่นหรือ
ทัง้หมด และ/หรือได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

อยา่งไรก็ดี ในขณะท่ีลงทนุกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย 

   

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20% 

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  
 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

4.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
  
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
 
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

5 ทรัพย์สนิดงันี ้

5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตรา
สารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 

 5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่ม่
รวมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET) 

5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 

5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

5.4.1 เป็นตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ตามแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบั
แตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

  
5.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
 
5.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
5.6.1 reverse repo 
5.6.2 OTC derivatives 
  
5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
5.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET 
(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET)  

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 

5.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจด
ทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่ม่
รวมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มี
การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET) 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือ

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

สทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี 
สํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแตก่รณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 
 ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนั
หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
 ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MFท่ีมีอายโุครงการ   
< 1 ปีให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ)  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทนุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ 
MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้ 

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กิน
อายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  

3 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่
ท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 total SIP ซึง่ได้แก่ 

7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

7.2.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม  
derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
การลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

  

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง 
(non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

8.2.2กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมลูคา่ความเสียหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ 
benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” 
หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex 
strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic 
derivatives) 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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 ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการ
รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 
25% ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุวายภุกัษ์) 

  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ภาครัฐไทย 
หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน

(financial liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด  ทัง้ นี ใ้นกรณีท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทาง
การเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป
และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจนํา
มูลค่าหนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดย
ข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่
มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณี
ท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดย
เป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่น
ระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้ 

การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 
3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่ว
เป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืน
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออก
โดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานอง
เดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 
MF หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

             

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

5 หน่วย property / REITs ของกองทนุใด กองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมด
ของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของ
กองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

  

1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดย
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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       ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จากกองทุนรวม  

อัตราตาม
โครงการ (1) 

เรียกเกบ็จริง(2) 

1/01/2563-31/12/2563 
เรียกเกบ็จริง(2) 

1/01/2562-31/12/2562 
เรียกเกบ็จริง(2) 

1/01/2561-31/12/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 1.8725  1.7542 1.7548 1.7550 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6050 1.6052(7)

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไมเ่กิน 0.1391 0.0208 0.0214 0.0214

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ   ไมเ่กิน 0.1284(3) 0.1284 0.1284 0.1284

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

2.1 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0040 0.0060

2.2 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0036 0.0029 0.0030

2.3 คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0637 - -

2.4 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0006 0.0007 0.0004

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เกบ็จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.35 1.8221 1.7624 1.7644 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.06 0.10 0.12 

     

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

 2563 

เรียกเกบ็จริง 

 2562 

เรียกเกบ็จริง 

 2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (4) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (5) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า(4)  ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก (5) ไมเ่กิน 1.00 0.25(6) 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ เน่ืองจากไมอ่นญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ

5.   คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ 

 และการออกใบหน่วยลงทนุ 
รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

6.   คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท
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หมายเหต ุ  
(1) อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด

ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) 

(3) อตัราร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง 

(4) อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) 

(5) อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) 

(6) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะเรียกเก็บในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็น 
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
 

(7) ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว        
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามท่ีโครงการระบไุว้ 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของสงวนสิทธิท่ี
จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุน     
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  146,127.84 16.33

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 96,084.52 10.74

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 91,914.07 10.27

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 85,048.84 9.51

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั  80,299.63 8.97

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 71,393.97 7.98

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 61,513.31 6.88

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 60,105.70 6.72

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 45,425.69 5.08

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 34,557.51 3.86

11 อ่ืนๆ 122,258.72 13.66

   รวม  894,729.80                  100.00 
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ตารางสรปุผลการดําเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    19 ธ.ค. 45 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 63 

 
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -12.56% 14.64% 25 2.80% 50 -12.52% 75 -6.91% 50 0.38% 75 4.48% 50 12.28% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั -5.24% 17.37% 5 9.13% 25 -5.23% 25 -3.15% 5 5.70% 5 6.95% 5 12.36% 

ความผันผวนของกองทนุ 30.13% 11.73% 5 13.97% 5 30.68% 75 20.60% 75 16.76% 50 17.84% 95 21.40% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 29.38% 11.22% 5 13.19% 5 29.92% 75 21.43% 75 17.40% 75 16.81% 75 20.21% 

 
- ดชันีชีว้ดั คือ : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบัหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -41.7256% 
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%NAV

97.14

97.14

10.63

2.04

1.86

1.47

1.01

2.43

1.83

4.48

4.12

0.35

4.49

2.37

2.13

9.73

0.93

5.75

1.26

1.79

3.58

0.74

0.79

0.66

1.40บมจ.ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 20,283,648.00

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 10,680,440.00

บริการรับเหมาก่อสร้าง 51,878,762.00

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 9,521,190.00

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 11,393,484.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 83,361,575.00

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 13,521,225.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 25,927,250.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 18,317,775.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 34,295,300.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 65,159,900.00

พาณิชย์ 141,127,825.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 30,864,600.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 64,879,850.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 26,567,700.00

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 5,080,250.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 59,799,600.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 21,258,900.00

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 26,916,600.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 35,262,500.00

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 14,578,740.00

หุ้นสามัญ 1,408,244,104.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 29,565,750.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,408,244,104.00

ธนาคาร 154,150,190.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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%NAV

97.14

97.14

1.32

1.32

21.20

2.05

1.53

1.34

2.73

8.70

3.83

1.02

6.74

1.45

4.04

1.25

4.67

1.11

2.42

1.04

0.10

4.84

1.06

3.78

10.18

6.15

3.35

0.68

1.26

1.10

0.16

1.12

1.12

0.38

0.38บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 5,464,400.00

เวชภณัฑ์และเคร่ืองสําอาง 5,464,400.00

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 2,344,790.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 15,911,875.00

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 16,263,850.00

บรรจภุณัฑ์ 16,263,850.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 48,571,875.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 89,126,400.00

สือ่และสิง่พิมพ์ 18,256,665.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 9,903,416.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 15,300,000.00

การแพทย์ 70,170,400.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 147,601,691.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 54,870,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 35,114,725.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 16,098,700.00

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) 1,402,960.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 15,119,450.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 58,537,225.00

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 20,978,010.00

อาหารและเคร่ืองดื่ม 67,735,835.00

บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 18,179,200.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 55,530,900.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 126,131,500.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 97,694,435.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 14,794,000.00

บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 22,253,000.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 29,657,750.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 39,548,475.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 19,388,875.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 19,197,900.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 307,304,500.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 19,197,900.00

หุ้นสามัญ 1,408,244,104.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,408,244,104.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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-1.74
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-1.86
100.00มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,449,763,919.11

หนีส้นิอ่ืน -26,931,261.32

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 63,778,274.57

เงนิฝาก 66,692,424.43

ทรัพย์สนิอื่น 1,758,652.00

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 2,914,149.86
อื่นๆ -25,172,609.32

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 12,901,520.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 87,953,025.00

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3,526,300.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 13,352,940.00

เย่ือกระดาษและกระดาษ 5,570,500.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 4,150,816.00

ขนสง่ 117,733,785.00

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 5,570,500.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 12,376,800.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 9,475,025.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 5,586,250.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 9,036,765.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 17,427,960.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 58,053,616.00

หุ้นสามัญ 1,408,244,104.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,408,244,104.00

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

18.17% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 
 
 

หมายเหต ุ:  
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ 
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 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับรอง

ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้
จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับนักลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย)
จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ ผลการดาํเนินงานของ
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง(Connected 
Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th) 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้
หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเส่ียงในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด ดังนัน้ 
ความเส่ียงที่ ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึน้อยู่กับความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่
มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกันตราสาร) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนที่ มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ         
ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง  

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความ
กระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้นี ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยดึตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คาํเตอืน / ข้อแนะนํา
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 ผู้ลงทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิและขอรับ
คู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ให้
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทัง้ก่อนและภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่
เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุน
ครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับระดับความเส่ียงของกองทุน
รวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้
ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึง
ระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง/
เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือ
อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทํา
ผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาํกับดูแลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว 

 ผู้ลงทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิและขอรับ
คู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกัน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรับตาม
ประมวลรัษฎากรด้วย ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและคู่มือการลงทุนให้
เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร
พจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงนิของผู้ลงทุนเอง 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลกิกองทุนรวมได้โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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