
 

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ไทย อคิวติีฟั้นด์  
Thai Equity Fund : TEF 

                   

 
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  
 
อายุโครงการ   : ไมกํ่าหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  :  12 กมุภาพนัธ์ 2542 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม  :   28 พฤษภาคม 2542 
 
นโยบายการลงทุน : 
กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายเน้นการลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัทท่ีอยูใ่นระหวา่งดําเนินการขอเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเป็นบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการดี 
มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู และมีเสถียรภาพทางการเงิน ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุโดยมี Net Exposure ในตราสารทนุ
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากบั 80% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ สําหรับเงินลงทนุส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจพิจารณา
ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียง) หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
หรือ Credit Linked Note 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  : 

เม่ือกองทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัได้แก่ กําไรจากสว่นต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบีย้รับจะ
ทําให้มลูคา่หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เม่ือทําการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจึงมีโอกาสได้รับกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ีได้ทําการซือ้หน่วยลงทนุ 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 22 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 
1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่

อย่างไร? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจย่ืนขออนุมติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทุนจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับเงินลงทนุส่วนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู ผลตอบแทนท่ีกองทนุ
จะได้รับจากการลงทนุสว่นใหญ่ คือ กําไรจากสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และดอกเบีย้รับ 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ มีดงันี ้         

 การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ    

การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของคา่เงิน มีผลให้ราคา
ตราสารมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะตลาด
ตลอดเวลา ซึ่งการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนลงทนุ จะสะท้อนอยู่ในมลูค่าทรัพย์สินของกองทุน 
(NAV) เป็นต้น 

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนัน้ๆ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ   

 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  
หากตราสารท่ีกองทนุถืออยู่นัน้มีสภาพคล่องต่ํา โดยการซือ้ขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และปริมาณน้อย 
อาจทําให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้ 

 
5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร? 

 กองทนุนีไ้มมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 
 
6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี  
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
1) วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้
การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดย
ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ดังนี ้

ทุกวันทาํการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น.  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการ
หลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่
หักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

 ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นราย
เดือนหรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular 
Saving Plan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) 
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ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit)  ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
แต่ในปัจจุบนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งาน
ระบบพรีเมียร์ ซึ่งในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้
นัน้ การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

 ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

 กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุ
เปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

หมายเหตุ : 
วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบ
ทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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2) วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 
จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนั
ทําการ โดยจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.00 น  .โดย
ติดตอ่ได้ท่ี 

-   บริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-23777 

 -   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

-   ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด
ของบริษัทจดัการ 

5. กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท
จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณี
ท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้
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เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การ
จดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
อาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืน หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ 
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  

(2)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้  
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  
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(4)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่ง
คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 
การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน ตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
ได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลา
ดงักลา่วจากสํานกังาน 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้

1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 

(5)  อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนั
ทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.3 ในสว่นข้อผกูพนั 

2.   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้ว ให้ทราบถงึการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนโดยพลนั และหาก
เป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุด
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2)  รายงานการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน 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 หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน ตลอดจนเปิดเผย
ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

3. ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
สําหรับวนัดงักล่าว และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 
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วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการเป็นกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้
หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือ
นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

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 โดย
ผู้สัง่ซือ้หรือ  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบั
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวธีิการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนอย่างไร ? 

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

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 101 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 1,206,387,213.28 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 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. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
16. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
17. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*, 
CFA  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), 
Seattle University, USA 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี) , 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ธนชาต จํากดั   

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั, บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจ
หลกัทรัพย์ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
Nava Finance & Securities Plc. 

หวัหน้าฝ่าย 
การลงทนุ 
ตราสารทนุ          
ในประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ,  
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ          
ในประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ, 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 
ตราสารทนุ          
ในประเทศ 

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

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

 บริหารธรุกิจบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ, 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
ตราสารทนุ          
ในประเทศ 

 

 

 

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

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

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

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

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. ทหารไทย จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. วรรณ จํากดั  
 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ          
ในประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                   
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 (การธนาคารและการเงิน) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 ผู้ อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน,   
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                    
บลจ. ธนชาต จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,                 
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ,                  
บล. ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                           
บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน

ฝ่ายเทคโนโลยี    
การลงทนุ 

 

 

 

 

 

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     
ตราสารทนุ          
ในประเทศ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 
6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ : 1588, 0-2232-2484 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 
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. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
9. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 
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 เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
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17. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร 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 วิคเคอร์ส (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 ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-1111 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
29. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 02-648-3600 
30. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2629-5588 
31. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327,0-2359-0000 
32. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั : โทรศพัท์ 02-223-2288 
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 02-207-2100 
36. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090 
37. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 
38. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 
39. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777 
40. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000 
41. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
42. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
43. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท์    0-2410-1996 
44. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
45. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
46. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
47. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
48. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
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? 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

1.    ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์
ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

เน่ืองจากกองทนุรวมลงทนุได้เฉพาะตราสารทนุในประเทศเทา่นัน้ ดงันัน้ การลดความเส่ียงข้างต้น โดยการกระจายความเส่ียง
ประเภทนีจ้งึทําได้ยาก ทัง้นี ้การบริหารการลงทนุเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในทางลบอาจทําได้โดยการถือครองเงินสดมากขึน้ 
 
2. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไรฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ   

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

ความเส่ียงประเภทนีส้ามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุจะทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดย
การออกพบผู้บริหารและเย่ียมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถ
บริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ 
 
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

คือ ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้
และปริมาณน้อย อนัเน่ืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนัน้ ๆ กองทนุจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลา
ท่ีต้องการ หรืออาจไมไ่ด้ราคาตามท่ีต้องการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

การบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้ทําได้โดยการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณหลกัทรัพย์หมนุเวียนในตลาด (Free Float) 
สงู หรือลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีดี 
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4. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว  (Concentration Risk) 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุประเภทตราสารแห่งทนุ ซึ่งมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทนุรวมตราสารแห่งทุนทัว่ไป จึงมี
ความเส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตท่ีสม่ําเสมอ และมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน ซึง่ถือวา่มีสภาพคลอ่งสงู 
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อัตราส่วนการลงทุน 
 

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 (ในสว่นโครงการ) ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  

ไมเ่กิน 20% 

  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน 
SET) 

5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET 
(แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET) 

5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1  
5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.4.1 ตราสาร 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 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

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 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ 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 หรือ หน่วย Propertyท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึ
หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET  

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 

5.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 (ในสว่นโครงการ)ท่ี
จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET 

6 หน่วย infra หรือ หน่วย Property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุ
ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

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

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ี
อยูใ่นกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัท
ดงักลา่ว  

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

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

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ีกองทนุ ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัMF ท่ีอายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ี
มีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุ
ในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายุ
ไมเ่กินอายกุองทนุ 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 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตรา
สารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

** สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 

  

derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่
เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

8.2.1 กรณีกองทนุ ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 

8.2.2 กรณีกองทนุ มี การลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่
ความเสียหายสงูสดุ (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 การลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 
investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความ
ซบัซ้อน (exotic derivatives) 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit)   

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีท่ีเป็นการลงทนุของ MF (ท่ีมิใช่กองทนุรวมวายภุกัษ์) ทกุ MF รวมกนั
ภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวม
การถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผู้ออกรายใด
รายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐ

2.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)2 ของผู้

ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจ
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ตา่งประเทศ) นํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตาม
งบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้ินทางการเงิน

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ3 ให้ใช้

อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating ให้บริษัทจดัการลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการ
รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 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  
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(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด กองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วย
นัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property / REITs ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

2 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

3  รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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      ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุ 
           

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย            
ที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

อัตรา 

ตามโครงการ (1) 

เรียกเกบ็จริง (2) 

1/4/2562 – 31/3/2563 

เรียกเกบ็จริง (2) 

1/4/2561 – 31/3/2562 

เรียกเกบ็จริง (2) 

1/4/2560 - 31/3/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  

(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 1.8725 1.7521 1.7523 1.76 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6052 1.61

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไมเ่กิน 0.1391 0.0187 0.0187 0.02

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.1284 0.1284 0.1284 0.13

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0045 0.0047 0.01

2.2 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0028 0.0069 0.01

2.3 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามท่ีจ่ายจริง 0.0005 0.0003 -

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.35 1.7599 1.7642 1.78 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์  ตามที่จ่ายจริง 0.30 0.35 0.38

 
 

 
  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเกบ็จริง 
31/3/2563 

เรียกเกบ็จริง 
31/3/2562 

เรียกเกบ็จริง 
31/3/2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (3) ไมเ่กิน 1.00 1.00 1.00 1.00 
2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า(3)  ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น (4) 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมมี่ ไมมี่ 

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

50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย 

 หรือเศษของ 2,000 หน่วย 

5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ
(5) 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

6. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออก

ใบหน่วยลงทนุ (5) 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 
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หมายเหต ุ
1 อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนและค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  
3 อตัราร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาเข้า ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ลงทนุเฉพาะกลุ่ม โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะประกาศให้ทราบไม่
น้อยกวา่ 3 วนัทําการ 

4 ปัจจบุนัยกเว้นคา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนเข้า แตต้่องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย 

5 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในวนัท่ีย่ืนทํารายการดงักลา่ว 
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม

ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราท่ีโครงการระบไุว้ 
 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ 
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)              679,988.45                               14.38 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)              642,421.32                               13.59 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั              430,286.94                                 9.10 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)              400,285.47                                 8.47 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)              378,792.59                                 8.01 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)              371,565.82                                 7.86 

7 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั               330,226.22                                 6.98 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)              308,226.47                                 6.52 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)              276,564.80                                 5.85 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั              245,096.53                                 5.18 

11 อ่ืนๆ              665,152.92                               14.07 

   รวม         4,728,607.53                     100.00 
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 ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    28 พ.ค. 42 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 มี.ค. 63 

 
 
* ไมมี่ข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีเป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลาการลงทนุดงักลา่ว 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดัคือ : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 

 ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -39.5309% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทนุเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

105.49% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จํานวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ 60.8370 

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

 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
ไทย อคิวติีฟั้นด์ เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนด
ไว้ในหนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940  
(as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (United States Securities Act of 1933 (as amended)) 
หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
โครงการด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับ 
คนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมาย
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคาํว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ
เป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี  ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่  
US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จาํหน่ายให้แก่ US Person 

ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลา
ลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุน
เพ่ือหรือในนามของ US Person 

 กองทุนเปิด ไทย อคิวติีฟั้นด์ เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิ
ลงทุนคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน 
หรือทัง้หมด และ/หรือได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือผลประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทาํความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
“อัตราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คาํเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุป
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ข้อมูลสาํคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิตบุิคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงาน
ที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอ
ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ 
เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทัง้นี  ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจัดการ 
(www.uobam.co.th) 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือ
ข้อเทจ็จริงใด ๆ  ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลง
จากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติม ทัง้ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่ เก่ียวข้องหรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏบัิต ิหรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย  
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 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์  
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับ 
บริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับ
ระดับความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มี
ระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ 
ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนใน
กองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
ซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพจิารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงนิหรือ
การก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ตดิตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่
มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกํากับดูแลที่
เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว  

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

 

 

       รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร   0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


