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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์ 

Thai Cash Management Fund : TCMF-M 
 
                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมตราสารหนี ้ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
  กองทนุรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 
 
อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด  
 
วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 8 พฤศจิกายน 2543 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   8 ธนัวาคม 2543 
 
นโยบายการลงทุน :  
(1) เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายมุ่งลงทนุในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึง
เงินฝากอิสลาม โดยการลงทนุในตราสารแห่งหนีน้ัน้ กองทนุจะลงทนุในตราสารทัง้ภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ท่ีมี
ความมัน่คงและมีสภาพคล่องสงูเป็นหลกั เช่น ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัร
รัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารทางการเงินอ่ืนใด และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการลงทนุและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุกําหนดไว้ให้ลงทนุได้ 

(2) กองทนุจะดํารงอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกัของตราสารทัง้หมดของกองทนุ (portfolio duration) ในขณะใดๆ ไม่เกิน 
92 วนั และตราสารแหง่หนีท่ี้กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ จะต้องมีกําหนดวนัชําระหนีต้ามตราสารเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
หรือไม่เกิน 397 วนันับแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสญัญา นอกจากนี ้ตราสารหนี(้ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) 
และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีท่ีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รัฐบาลเป็นประกนั
เงินฝากหรือตราสารนัน้)และ/หรือ reverse repo และ/หรือ securities lending โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารหนี ้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ 
(2.2) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสามอนัดบัแรกท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว 
(2.3) อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงได้กบัสองอนัดบัแรกของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ตามท่ีสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือได้เปรียบเทียบ 
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(3) ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญา      

ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note 

 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
โอกาสท่ีจะได้รับกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมาจากดอกเบีย้รับหรือสว่นตา่งของราคาของตราสารหนี ้

ท่ีกองทนุลงทนุไว้  
 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 21 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

  

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

โดยกองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  (ช่ือยอ่ : TCMF) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

 หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล (ช่ือยอ่ : TCMF-I) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุนิติบคุคลตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : TCMF-SSF) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสง่เสริมการ
ออมระยะยาวของผู้ลงทนุ (ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัไมเ่ปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม) 

 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

20,000 ล้านบาท  
บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 
3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เงินลงทนุสว่นท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัต่ําถงึปานกลาง โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุสว่น
ใหญ่ คือ ดอกเบีย้ และกําไรจากสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ (ตราสารหนี)้ 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 การเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุ 
 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 
 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร 
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 
 
6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 30 เดือนกนัยายน ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป และ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

 

 ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ดังนี ้
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงัเวลา 
15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือ
บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้  
- -ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สั่งซือ้ลงบนด้านหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีทําการซือ้หน่วย
ลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการยงัไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทนุดงักล่าว 
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 

 
 ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือนหรือราย
ไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  



 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์   5 

โดยผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving 
Plan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) ทัง้นี ้
ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ใน
ปัจจบุนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะยกเลกิการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 ส่ังซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. 

 ส่ังซือ้ผ่านระบบ PremierOnline ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 
ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ
พรีเมียร์ ซึ่งในปัจจุบนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ การทํา
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

 การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็น
วนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และ
กองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) มาเข้า
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวนัท่ีระบุในใบคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางมา
ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

หมายเหตุ :   
วิธีการหรือช่องทางการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุก
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

 ช่องทางอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
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หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนนิตบุิคคล 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
 
 ผ่านบริษัทจัดการ  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงัเวลา 
15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป   

 การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้
เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และ
กองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้า
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันท่ีระบุใน ใบคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางมา
ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

หมายเหตุ :   

วิธีการหรือช่องทางการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุก
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 ช่องทางอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนขัน้ต่ํา ดงันี ้ 

หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป และ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่น วิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ เวลา 15.00 น. 
 ระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 
ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 

 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์   7 

 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

 เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
ทกุวนัทําการ 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ 
พรีเมียร์ ซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.00 น. ในวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใดให้ถือเป็นรายการของวนั
ทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.00 น. ในวนัทําการ
ขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป  

บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ “สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” กองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนท่ีอนญุาตให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกนัได้ 
โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ขายคืนตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้การทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทําการเสนอขายใด จะถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุในวนัทําการเสนอขายนัน้ และหากทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.00 น. ในวนัทําการเสนอขายใด 
ให้ถือเป็นรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัทําการเสนอขายถดัไป ยกเว้นกรณีการทํารายการผ่านระบบ Premier ให้
เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 
 
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนนิตบุิคคล 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่น   

 บริษัทจัดการ  
ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ เวลา 15.00 น. 

 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ “สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” กองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนท่ีอนญุาตให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกนัได้ 
โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ขายคืนตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้การทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทําการเสนอขายใด จะถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุในวนัทําการเสนอขายนัน้ และหากทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.00 น. ในวนัทําการเสนอขายใด 
ให้ถือเป็นรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัทําการเสนอขายถดัไป ยกเว้นกรณีการทํารายการผ่านระบบ Premier ให้
เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 
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2.  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ีจะให้
คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุมากกว่า     

ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับอนมุติัจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ
บริษัทจดัการ 

5. กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ี
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็น
การรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การ
จดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจ
ยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

8. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้
หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
2. มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
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ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจาก
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง  
3. มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่    ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่
เกิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
2. แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
3. ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ียังค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่            
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 
การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน ตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนได้ 
เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจดัaการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจาก
สํานกังาน 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(3)  กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 

(5)  อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของ
ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ี
เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้ว ให้ทราบถงึการไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนโดยพลนั และหากเป็น
เหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
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(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน ตามข้อ 1 (1) (2) (3) 
และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน  

(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้าย
ก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 
 
4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ สําหรับ
วนัดงักลา่ว และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ
ก่อนถึงวนัหยุดทําการเป็นกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้  ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้  การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง  การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกั
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไป
ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนดเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการ
ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยู่กับ
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

ในการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมนัน้ บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาท่ีลงทุน และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะ
คํานวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดย
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุ หมายความว่า  วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวม
เพ่ือการออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน ให้หมายความถึงวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุเร่ิมแรกในกองทนุรวมเพ่ือ
การออมของรายการท่ีรับโอนนัน้ 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัสง่หนงัสือรับรองการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือ
การออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาํหนดได้ ดังต่อไปนี ้

(1) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ไปยังกองทุน
รวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพ่ือการออม (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม
อีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
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รับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (กองทนุเปิดต้นทาง) 
ไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน (กองทนุปลายทาง) ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนเปิดให้บริการทางเวป็ไซด์ของบริษัทจดัการ 
 
(2) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการอ่ืน 

ก. กรณีท่ีกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุเปิดต้น
ทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือ
การออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอีกกองทนุหนึ่ง ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน   

ข. กรณีท่ีกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็นกองทุนเปิด
ปลายทาง 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุ
ชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการ
ออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”)  

ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทัง้ดําเนินการให้มีการจดัทําและสง่มอบ
เอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ    
 
(3) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใด
ภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสือ
ชีช้วน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืน  
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (“กองทุนเปิดต้น
ทาง”) ไปยงักองทนุรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการ ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล กบั หน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออมได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย
ลงทนุชนิดเพ่ือการออมไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน บริษัทจดัการจะโอนเงินลงทนุใน
หน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้รับคําสัง่จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือ
การออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือ
รูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้
สัง่ซือ้หรือ  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือ
เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักลา่ว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิ
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 102 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป เทา่กบั 1,750,022,800.83 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 
กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล เทา่กบั 1,215,265,124.16 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
14. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
15. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
16. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
17. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

  
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 (สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
 (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ               
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส (ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์),     
บงล. จีเอฟ จํากดั (มหาชน) 
 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Youngstown State University, 
U.S.A. 

  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. ไอเอ็นจี จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวอัญชลี งามวุฒกุิล*, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),                       
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้  
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้ 
บลจ.ยโูอบี(ไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการลงทนุตราสารหนี,้  
บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั  

 นกัวิเคราะห์ตราสารหนี ้วิเคราะห์เครดิต
ทางด้าน ตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั  

 Compliance Officer,                                     
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ  
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวลนิดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์      
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้  
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,              
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ,                           
บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ,  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Colorado 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้  
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,               
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จํากดั 
 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, บล.ภทัร จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นางสาวช่ืนสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต            
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),              
South Bank University, London, UK 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (ธรุกิจระหวา่ง
ประเทศ), มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,กองทนุบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อผู้ลงทุน

ทั่วไป 
ชนิดเพื่อผู้ลงทุน

นิตบุิคคล 

1. ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777   

2. ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. : โทรศพัท์ 1588 หรือ 0-2232-2484   

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

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

5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500   

6. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555   

7. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558   

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

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

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

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

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

13. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456   

14. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000   

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000   
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ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อผู้ลงทุน

ทั่วไป 
ชนิดเพื่อผู้ลงทุน

นิตบุิคคล 

26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2648-1111    

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

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

29. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2629-5588   

30. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท์ 1115   

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

32. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั : โทรศพัท์ 0-2223-2288   

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

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

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

36. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 หรือ    0-2861-6090   

37. ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888   

38. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111   

39. บริษัท อลิอนัซ์อยธุยาประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1373   

40. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกนัชีวิต (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1394, หรือ0-2685-3828   

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

42. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000   

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

44. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2410-1996   

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

46. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222   

47. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   

48. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400   

49. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000   

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7                                                                                                                                                
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

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

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 

 
1. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุจะต้องรับความเส่ียงในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผกูพนัในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ดังนัน้ 
ความเส่ียงท่ีผู้ลงทนุ และ/หรือกองทนุได้รับขึน้อยู่กบัความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีไม่มี
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนัตราสาร) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
อย่างไรก็ดี กองทนุจะบริหารความเส่ียงในข้อนี ้โดยผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาในเงินฝากตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และ/หรือภาคเอกชนระยะสัน้ ท่ีมีคณุภาพสงู มีความมัน่คงและมีสภาพคล่องสงู และ/หรือตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
เทียบเทา่กบัพนัธบตัรรัฐบาล นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุสามารถท่ีจะลดความเส่ียงประเภทนีไ้ด้ โดยกระจายการลงทนุไปใน
แตล่ะผู้ออกตราสารหนี ้โดยไมใ่ห้เงินลงทนุมีการกระจกุตวัในผู้ออกตราสารหนีใ้ดๆ มากเกินไป 

 
2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์ของตลาดทนุ
และตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในแต่ละกลุ่มประเภทหลกัทรัพย์ (ตราสาร) กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี ้และอายท่ีุ
เหลือของตราสาร เพ่ือปรับลดผลกระทบจากความผนัผวนทางด้านราคาของแตล่ะหลกัทรัพย์ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ 

 
3. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  
แนวทางการบริหารความเส่ียง :     
ความเส่ียงประเภทนีส้ามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจ
อ่ืนๆ โดยผู้จดัการกองทนุจะทําการติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการออก
พบผู้บริหารและเย่ียมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ (Company Visit) ซึง่จะช่วยให้กองทนุสามารถบริหารความเส่ียง
ได้ดีย่ิงขึน้  
นอกจากนี ้การเลือกสรรการลงทนุในบริษัทท่ีมีธรรมาธิบาลท่ีดี จะสามารถทําให้ลดความเส่ียงในเร่ืองของความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของผู้ออกตราสารได้ 
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4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  
ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปริมาณน้อย อันเน่ืองมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ ซึ่งอาจทําให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
เน่ืองจากกองทนุมีนโยบายท่ีเน้นการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ และจะดํารงอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนกัของตราสารทัง้หมด
ของกองทนุ (Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ไมเ่กิน 3 เดือน ดงันัน้ กองทนุจงึมีความเส่ียงในข้อนีต่ํ้า 
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 

  

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นที 2 ข้อ 1.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  ไมเ่กิน 15%  

5 ตราสารหรือสญัญาดงันี ้

5.1 ตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
5.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.1.3 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วเป็นบคุคลดงันี ้
5.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.1.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.1.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.1.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.1.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.1.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
5.1.3.10 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.1.3.11 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 
5.1.3.1 – 5.1.3.10 
5.2 reverse repo 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
ท่ีลงทนุใน benchmark +5% 

  

6 ตราสารอ่ืนใดนอกจากท่ีระบใุนข้อ  1 - ข้อ 5  รวมกนัไมเ่กิน 5%  
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*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝากผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัท
ดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
                       2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

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

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MFท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปีให้เฉล่ียตามรอบอายุ
กองทนุ)  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทนุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.3.1 มีลกัษณะตาม 5.1 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating  

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ 
5.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี ้ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํา
กวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated)  

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ 
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือ 
ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผย

ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 

ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นราย
ครัง้  เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 
1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10.สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9)  

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

1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี 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 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก 
กองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง (3) 
1/10/2562 - 30/09/2563  

เรียกเกบ็จริง (3) 
1/10/2561 - 30/09/2562  

เรียกเกบ็จริง (3) 
1/10/2560 - 30/09/2561  

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  

(ที่ประมาณการได้) 
    -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
     -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล   
     -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม   

 
 

ไมเ่กิน 0.6955 
ไมเ่กิน 0.6099 
ไมเ่กิน 0.6955 

 
 

0.4467 
0.1257 

N/A 

 

 
0.3596 
0.1228 

- 

 

 
0.4300 
0.1235 

- 
1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ  
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมเ่กิน 0.5136 (1) 
ไมเ่กิน 0.428 (1) 
ไมเ่กิน 0.5136 (1) 

 
0.3210 
0.0000 

N/A  

 
0.2368 
0.0000 

-  

 
0.3100 
0.0000 

-  
1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมเ่กิน  0.0749 (1) 
ไมเ่กิน  0.0749 (1) 
ไมเ่กิน  0.0749 (1) 

 
0.0187 
0.0187 

N/A  

 
0.0187 
0.0187 

-  

 
0.0200 
0.0187 

-  
1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมเ่กิน  0.1070 (4) 
ไมเ่กิน  0.1070 (4) 
ไมเ่กิน  0.1070 (4) 

 
0.1070 
0.1070 

N/A  

 
0.1041 
0.1041 

-  

 
0.1000 
0.1048 

-  
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

 2.1 คา่สอบบญัชี 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 

 
0.0025 
0.0025 

N/A 

 
0.0018 
0.0018 

-  

 
- 

0.0019 
- 

 2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
       -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 

 
0.0016 
0.0016 

N/A 

 
0.0015 
0.0015 

- 

 
- 

0.0016 
- 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 
     -  หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
     -  หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิตบุิคคล 
     -  หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

 
 

ไม่เกนิ 2.14 (2) 
ไม่เกนิ 2.0544 (2) 
ไม่เกนิ 2.14 (2) 

 
 

0.4508 
0.1298 

N/A 

 
 

0.3629 
0.1261 

-  

 
 

0.4300 
0.1270 

-  
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 
อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2563 
เรียกเกบ็จริง 

2562 
เรียกเกบ็จริง 

2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
      -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
      -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
      -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

- 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

- 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

- 
2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
      -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
      -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
      -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

- 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

- 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

- 
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ   
 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาเข้า 
            -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
            -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
            -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

2.00(6) 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
ยกเว้น 

 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออก 
            -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
            -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล 
            -  หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

2.00(6) 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

2.00(7) 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (5) 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย 
5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่                                 

และการออกใบหน่วยลงทนุ (5) 
50 บาทตอ่รายการ 

 
*ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 

หมายเหตุ 

(1) อตัราร้อยละตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(2) อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 

(3) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย (ถ้ามี) 
(4) อตัราไม่เกินร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีจ่ายจริง 
(5) จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในวนัท่ีทํารายการ 
(6) อตัราไม่เกินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(7) ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปบริษัทจดัการอ่ืนจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการล่าสดุก่อนหน้าวนั
ทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแต่ไม่ต่ํากว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 

A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 

BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน      8 ธ.ค. 43 
วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 ก.ย. 63 

 

  

 
* ผลตอบแทนระหวา่งวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

- ดชันีชีว้ดั  

ดัชนีชีว้ัด 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%), ดัชนี ตราสารหนี ้

ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออก ตราสารอยู่ใน ระดบั A- ขึน้ไป

ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

ดชันีชีว้ดั 2 : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%) 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทนุ ซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุ
คืนเตม็จํานวน 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -0.0126% 

 
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนนิตบุิคคล  
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -0.0118% 
 

Portfolio Duration      :  0.1840 ปี 
 

หมายเหตุ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ แบง่ชนิดหน่วยลงทนุเป็นชนิดเพ่ือผู้ลงทนุนิติบคุคล มีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2561 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

161.20% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

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

-- ไมมี่ -- 



 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์   39 

คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 
 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 ในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลอ่ืนเพิ่มเตมิ เช่น Website เป็นต้น 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุน
เพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับ
ซือ้คืนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง ได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ไทย 
แคช แมเนจเม้นท์ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ทัง้นี  ้ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือโดยผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
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 กรณีที่กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกําหนด       
ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิ
ลงทุนคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือ
ทัง้หมด และ/หรือได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน 

 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 
1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ 

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา 
(“US Person”) ตามความหมายที่กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและ
ทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจาํหน่ายให้แก่ US Person 

ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US 
Person 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศกึษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนตัดสนิใจซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือผลประโยชน์ของผู้
ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทาํความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
“อัตราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คาํเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปข้อมูลสาํคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้
ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่
เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงใดๆ ให้
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากที่ เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพจิารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเตมิ ทัง้ก่อนและ
ภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
ไทย และประเทศอ่ืนที่ เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ังการของ
หน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 
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 บริษัทจัดการมีวิธีการตดิต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คาํแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนปฏเิสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คาํแนะนําที่สอดรับกับระดับความเส่ียง
ของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเส่ียงสูง
กว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่
ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ ผู้
ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงินหรือ
การก่อการร้ายหรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาํกับดูแลที่เก่ียวข้อง
ในเร่ืองดังกล่าว 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่ วไป และหน่วยลงทุน
ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนนิติบุคคล ทัง้นี ้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการ
หน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปล่ียนแปลง ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมกัน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก
คาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนแต่ละชนิด 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจ
ไม่ได้รับเงนิลงทุนคืนเตม็จาํนวน 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 
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