หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตฟ
ี ้ ั นด์
Thai Equity Fund : TEF
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :

12 กุมภาพันธ์ 2542

28 พฤษภาคม 2542

นโยบายการลงทุน :
กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์ เป็ นกองทุนที่มีนโยบายเน้ นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทที่อยูใ่ นระหว่างดําเนินการขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็ นบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานและผลประกอบการดี
้ ้ กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุน
มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตในอัตราสูง และมีเสถียรภาพทางการเงิน ทังนี
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีมากกว่าหรื อเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในหลักทรั พย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยง) หรื อหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
หรื อ Credit Linked Note
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
เมื่อกองทุนได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้ แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล และดอกเบี ้ยรับจะ
ทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้ รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ได้ ทําการซื ้อหน่วยลงทุน
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 22 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง ผลตอบแทนที่กองทุน
จะได้ รับจากการลงทุนส่วนใหญ่ คือ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล (ถ้ ามี) และดอกเบี ้ยรับ
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
ปั จจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน มีดงั นี ้


การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน
การได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ ราคา
ตราสารมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จะสะท้ อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(NAV) เป็ นต้ น



ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ และความเข้ มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนันๆ
้ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้



การขาดสภาพคล่องของตราสาร
หากตราสารที่กองทุนถืออยู่นนมี
ั ้ สภาพคล่องตํ่า โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย
อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้

5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร?
กองทุนนี ้ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
1) วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
 ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ดังนี ้
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ และการทํารายการ
หลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง่
หักบัญชี ธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรั บ โดยผู้สั่งซือ้ จะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซือ้ และขี ดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณี สงั่ ซื ้อด้ วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สง่ั ซื ้อจะต้ องลงวันที่ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครัง้ แรกจะสิ ้นสุดลง
 สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยสามารถเลือกระบุความถี่ในการลงทุนเป็ นราย
เดือนหรื อรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้ จะต้ องกรอกใบคําขอใช้ บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular
Saving Plan) และจะต้ องสมัครบริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรื อช่องทางอื่นใดที่อาจเปิ ดให้ บริ การในอนาคต)
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ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ถือเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้ นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ผ่ านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งาน
ระบบพรี เมียร์ ซึ่งในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื ้อให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อ
นัน้ การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
 ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
 กรณีส่ ังซือ้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
น
เปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนด
หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ดและ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การได้ ครบ
ทุกช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
 ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
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2) วิธีการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วัน
ทําการ โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ ขายคืนตัง้ แต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิ ชย์ไทย จนถึงเวลา 15.00 น .โดย
ติดต่อได้ ที่
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-23777
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่
จะให้ คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :้ ถือหน่วยลงทุน
1. กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันๆ
มากกว่าร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
2. กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
4. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกําหนด
ของบริษัทจัดการ
5. กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย
6. บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการสัง่ ซือ้ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที่บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณี
้ ้
ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด
้
หากคาดการณ์ได้ ว่า การ
อการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จัดตังและ/หรื
้
อาจยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ว
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือ้ คืน หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้ าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนั ้นต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อสํานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่ง
คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน ตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
ได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื อ้ ขายได้ ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนแก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
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3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้ อ 22.1.3 ในส่วนข้ อผูกพัน
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ ขายคืนให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนโดยพลัน และหาก
เป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน ตามข้ อ 1. (1) (2)
(3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ าย
ก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน ตลอดจนเปิ ดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่า 5
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วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการเป็ นกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุม่ กองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อ
นําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อ
รูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดย
ผู้สงั่ ซือ้ หรื อ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 101 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 1,206,387,213.28 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวนา
นางสาวเฟง
นางสุนรี
นางสาวรัชดา
นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นายจารุวตั ร
นางสาววรรณจันทร์
นางวิภาดา
นายปราโมทย์

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นางสาวปราณี
นายสิทธิศกั ดิ์
นายชัยยันต์
นายชัยพฤกษ์
นายธนกร
นางสาวนพรัตน์
นายจารุวตั ร
นางสาวลินดา
นายวีรยุทธ
นางสาวชนิษฎา
นางสาวอัญชลี
นางสาวนันทนัช
นางสาวชื่นสุมน
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นางสาวสิริอนงค์
นายฐิ ติรัฐ

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
พรสกุลศักดิ์
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
ชื่อ ตําแหน่ ง

การศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

นางสาวพั ช ราภา มหั ท ธนกุ ล *,  บริ ห ารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (การเงิ น),  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
Seattle University, USA
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
CFA
 บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (การบั ญ ชี ) ,  ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ธนชาต จํากัด
 ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั , บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จํากัด
 นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
CMIC Finance & Securities Plc.
 นักวิเคราะห์ ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Nava Finance & Securities Plc.

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ*ิ , CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

การศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

Seattle University, U.S.A.
 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ,
การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ,
เกียรตินิยมอันดับ 2),
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารทุน,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด),

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

Southern Newhampshire
University, U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการ (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 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

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร*,
CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต

(วิศวกรรมเครื่ องกล), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete Wedd
Securities (Thailand)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete
Wedd Securities

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส,
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. ทหารไทย จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน
ในประเทศ

 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. วรรณ จํากัด

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ชื่อ ตําแหน่ ง

การศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

นายธนกร ธรรมลงกรต
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*,
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,

(การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องมือ, เกียรตินิยม
อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, บลจ. ภัทร จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด
 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน, บล. เอเซีย พลัส จํากัด

 ผู้อํ านวยการอาวุโ ส (1), ฝ่ ายเทคโนโลยี การลงทุน,

(การธนาคารและการเงิน)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายบริ หารกองทุน,
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
บลจ. ธนชาต จํากัด
(เศรษฐศาสตร์ , เกียรตินิยมอันดับ 1)  ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายการจัดการลงทุน,
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พริ นซิเพิล จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน,
บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายจัดการลงทุน,
บลจ. ยูไนเต็ด (จํากัด) มหาชน

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายเทคโนโลยี
การลงทุน

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน
ในประเทศ

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : 1588, 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
4. บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
5. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
7. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
8. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
9. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
10. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
11. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
13. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
14. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1234
15. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
16. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 02-648-3600
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327,0-2359-0000
บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํากัด : โทรศัพท์ 02-223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
บริ ษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ (ถ้ ามี)
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7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
-

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ ในตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย และ/หรื อสถานการณ์
ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนได้ เฉพาะตราสารทุนในประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ การลดความเสี่ยงข้ างต้ น โดยการกระจายความเสี่ยง
ประเภทนี ้จึงทําได้ ยาก ทังนี
้ ้ การบริหารการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในทางลบอาจทําได้ โดยการถือครองเงินสดมากขึ ้น
2.

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไรฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ความเสี่ยงประเภทนี ้สามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และกลุ่ม
ธุรกิจอื่นๆ
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทุนจะทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด โดย
การออกพบผู้บริ หารและเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถ
บริหารความเสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น
3.

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรั พย์ (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนขาดสภาพคล่
ั้
อง โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้
และปริมาณน้ อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ ๆ กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ ในช่วงเวลา
ที่ต้องการ หรื ออาจไม่ได้ ราคาตามที่ต้องการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การบริ หารความเสี่ยงประเภทนี ้ ทําได้ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float)
สูง หรื อลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเป็ นบริษัทที่ได้ รับความน่าเชื่อถือและมีศกั ยภาพที่ดี
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4.

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

กองทุนนี ้เป็ นกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัว่ ไป จึงมี
ความเสี่ยงมากกว่าในเรื่ องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึง่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้ มการเติบโตที่สมํ่าเสมอ และมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน ซึง่ ถือว่ามีสภาพคล่องสูง
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อัตราส่ วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1
2
3

ตราสารภาครัฐไทย
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 (ในส่วนโครงการ)
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

4

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้ อ
5

ประเภททรั พย์ สนิ
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน
SET)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
benchmark + 5%

5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยซึง่ หุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 5.1
5.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.4.1 ตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.4.3.1 หรื อ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
5.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra หรื อ หน่วย Propertyที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้ อ

6

7

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
5.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 (ในส่วนโครงการ)ที่
จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายใน
กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET
หน่วย infra หรื อ หน่วย Property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 5.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริษัทที่
อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark +10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit)**
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุน ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุน
ในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุ
ไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
หน่วย infra หรื อหน่วย property / REITs
Reverse repo
Securities lending
ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่
มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

ตราสารดังนี ้ (total SIP)
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตรา
สารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้ อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

2

3
4
5
6
7

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%

** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ประเภททรั พย์ สนิ
8

อัตราส่ วน

derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่
เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

global exposure limit
8.2.1 กรณีกองทุน ไม่ มี การลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่
เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณีกองทุน มี การลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic
investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความ
ซับซ้ อน (exotic derivatives)

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

กรณีที่เป็ นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวมวายุภกั ษ์ ) ทุก MF รวมกัน
ภายใต้ การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวม
การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใด
รายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐ

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)2 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจ

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

อัตราส่ วน
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ
ต่างประเทศ)

อัตราส่ วน
นํามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด3 ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้
ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บริษัทจัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
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ข้ อ

4

5

2

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน

(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วย
นัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย property / REITs ของกองทุนใด ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
กองทุนหนึง่
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี
หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
3

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน
ของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

อัตรา

เรี ยกเก็บจริง (2)

เรี ยกเก็บจริง (2)

เรี ยกเก็บจริง (2)

ตามโครงการ (1)

1/4/2562 – 31/3/2563

1/4/2561 – 31/3/2562

1/4/2560 - 31/3/2561

1.7521

1.7523

1.76

1.6050
0.0187
0.1284

1.6052
0.0187
0.1284

1.61
0.02
0.13

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
ไม่ เกิน 1.8725
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 1.6050
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1391
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1284
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
2.1 ค่าสอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริง

0.0045

0.0047

0.01

2.2 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์

ตามที่จ่ายจริง

0.0028

0.0069

0.01

2.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ตามที่จ่ายจริง

0.0005

0.0003

-

ไม่ เกิน 5.35

1.7599

1.7642

1.78

ตามที่จ่ายจริง

0.30

0.35

0.38

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จริงทัง้ หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (3)
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า(3)
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

(5)

5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ
ไม่เกิน 1.00
ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง

เรี ยกเก็บจริง

เรี ยกเก็บจริง

31/3/2563

31/3/2562

31/3/2561

1.00
ไม่มี

1.00
ไม่มี

1.00
ไม่มี

ไม่มี
50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย
หรื อเศษของ 2,000 หน่วย
รายการละ 50 บาท

ยกเว้ น (4)
ไม่มี
50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย
หรื อเศษของ 2,000 หน่วย
รายการละ 50 บาท

รายการละ 50 บาท

รายการละ 50 บาท

ไม่เกิน 1.00

(5)

6. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทุน (5)

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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หมายเหตุ

1 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนและค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใด
ทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
3 อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยจะประกาศให้ ทราบไม่
น้ อยกว่า 3 วันทําการ
4 ปั จจุบนั ยกเว้ นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้ า แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย
5 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นทํารายการดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรี ยกเก็บจริ งซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ เกิ ดจากวิธีการคํานวณ ทัง้ นี ้ ในการเรี ยกเก็บจริ งของค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจริ งไม่เกินอัตราที่โครงการระบุไว้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละของค่ านายหน้ า

ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

1 บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

679,988.45

14.38

2 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

642,421.32

13.59

3 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

430,286.94

9.10

4 บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

400,285.47

8.47

5 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

378,792.59

8.01

6 บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

371,565.82

7.86

7 บริ ษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

330,226.22

6.98

8 บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

308,226.47

6.52

9 บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

276,564.80

5.85

10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

245,096.53

5.18

11 อื่นๆ

665,152.92

14.07

รวม

4,728,607.53

100.00
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ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 28 พ.ค. 42
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 มี.ค. 63

*

ไม่มีข้อมูลตัวชี ้วัดที่เป็ น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว

-

ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

-

ดัชนีชี ้วัดคือ : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ไ้ ด้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

-

ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์

: -39.5309%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
105.49%

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ไทย อิ ควิ ตี้ฟันด์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ จํานวน 1 กลุม่ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.8370
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตี ้ฟั นด์
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คําเตือน / ข้ อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงาน
ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
ไทย อิควิตฟ
ี ้ ั นด์ เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนรวมเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่ าวได้
 ในกรณีท่ ีมีเหตุการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนด
ไว้ ในหนังสือชีช้ วน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนั งสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนั งสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
 กองทุ น นี ไ้ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย น และจะไม่ จ ดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมายการลงทุ น ของบริ ษั ท ของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940
(as amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริกา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ น
อย่ างอื่นในโครงการ และหน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์ ของประเทศ
สหรั ฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended))
หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นใน
โครงการด้ วยเหตุดังกล่ าว บริ ษัทจัดการจะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ดินแดนของ
ประเทศสหรั ฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรั ฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนให้ กับ
คนสหรั ฐอเมริ กา (“US Person”) ตามความหมายที่กําหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้ กฎหมาย
หลักทรั พย์ ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคําว่ า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม
เป็ นคราวๆ) ไม่ ว่ า ทางตรงและทางอ้ อ ม นอกจากนี ้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ไม่ อาจโอนหน่ วยลงทุ น ให้ แ ก่
US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่ รับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรื อ
จําหน่ ายให้ แก่ US Person
ดั ง นั น้ ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ รั บ โอนหน่ ว ยลงทุ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) จะต้ อ งแสดงตนในเวลาที่ จ องซื อ้ หรื อ ในเวลา
ลงทะเบียนรั บโอนหน่ วยลงทุน (แล้ วแต่ กรณี) ว่ าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
เพื่อหรื อในนามของ US Person
 กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตีฟ้ ั นด์ เป็ นกองทุนรวมที่ไม่ มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงิน
ลงทุนคืนบางส่ วนหรื อทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนบางส่ วน
หรื อทัง้ หมด และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชีช้ วน
 นอกจากผู้ลงทุนจะต้ องศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจก่ อนตัดสินใจซือ้ หน่ วยลงทุน เพื่อผลประโยชน์ ของ
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรั พย์ ท่ ีจะลงทุน
“อัตราส่ วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้ อแนะนํา” ในหนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ป
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ข้ อมูลสําคัญ และ/หรื อในหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่ อกับผู้
ลงทุนหรื อผู้ขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
 กองทุนรวมเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด จึงไม่ มีภาระผู กพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ไทย อิควิตีฟ้ ั นด์ ทัง้ นี ้ ผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนเปิ ด ไทย อิควิตีฟ้ ั นด์ ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้สนใจลงทุนที่มีถ่นิ ฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง
 บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อบริษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงาน
ที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอ
ตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
 หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการ
เพื่ อ ความกระชั บ และเข้ า ใจง่ า ยเท่ า นั ้น ทั ง้ นี ้ ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น บริ ษั ท จั ด การจะยึ ด ตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ในกรณี ท่ ีผ้ ู ลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนั งสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ท่ ี
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เนตของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แ น่ ใจว่ า ผู้ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 บริษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
 ผู้ ลงทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง และการดํ า เนิ น การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้ ท่ ี
บริ ษัทจัดการหรื อผู้ สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืนหรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เนตของบริ ษัทจัดการ
(www.uobam.co.th)
 ผู้ สนใจสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
หรื อผู้ ถือหน่ วยลงทุนของกองทุ นมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลหรื อ
ข้ อเท็จจริงใด ๆ ให้ บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลง
จากที่เคยแจ้ งไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน อาจพิจารณาขอข้ อมูลหรื อ
เอกสารเพิ่มเติม ทัง้ ก่ อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่ วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
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 บริ ษั ท จั ด การมี วิ ธี ก ารติ ด ต่ อสื่ อ สารข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น กั บ ผู้ ลงทุ น หลายวิ ธี เช่ น ทางไปรษณี ย์
ผ่ านผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ ใ จว่ า ได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ครบถ้ ว น ตามวิธี ห รื อ ช่ อ งทางที่ ผ้ ู ล งทุ น ได้ แ สดงความจํา นงไว้ กั บ
บริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้ ตดิ ต่ อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คําแนะนําการลงทุน และไม่ ขายหน่ วยลงทุนในกรณีท่ ีผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรั บกับ
ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่มี
ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง กว่ า ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ผ้ ู ส่ ั งซื อ้ /ผู้ ส่ ั งสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ยอมรั บ ได้ และผู้ ส่ ั งซื อ้ /
ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ยินยอม/ไม่ ให้ คํายืนยันรั บทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนใน
กองทุนดังกล่ าว และ/หรื อกรณีท่ ผี ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ได้ นําส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการ
ซือ้ /สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามที่กาํ หนด
 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อ
การก่ อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่
มีช่ ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ าว
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

