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ประเภทกองทุน : กองทนุรวมผสม 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 19 สงิหาคม 2559 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 2 กนัยายน 2559 

นโยบายการลงทุน : กองทนุมีนโยบายท่ีจะนําเงินส่วนใหญ่ท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์และ
ทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศโดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสดัส่วน
ตัง้แตร้่อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึง่สดัสว่นการลงทนุดงักลา่วจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉล่ียนใน
รอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิดงักลา่ว ได้แก่ 

1) กองทนุจะมุ่งลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ และหรือ ตราสารของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด ซึง่มี
วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ
กองทนุรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทนุในตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในและ
ตา่งประเทศทัว่โลก 

2) หน่วยลงทนุของกองทนุโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวม และ/หรือ Exchange Traded 
Fund ท่ีเน้นลงทนุในกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด ซึง่มี
วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 
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3) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured note) ท่ีให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ หรือดชันี
กลุม่หลกัทรัพย์ หรือสนิทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในไทยและหรือตา่งประเทศ 

4) ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ และเงินฝาก และหน่วย Private equity ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ในรูป
เงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และอาจป้องความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  

อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผู้ออก
ตราสาร (Unrated Securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มจากผลตอบแทนของหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ 

 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 5 สิน้สุดวันที่ 31 สงิหาคม 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ แตมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุโดยกองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ช่ือย่อ : UFIN-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (ช่ือย่อ : UFIN-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุลธรรมดาเปิด
โอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ 
(Total return) 

 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 
10,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบั
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่าใด? 
เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ 
โดยควรเป็นเงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับ
สว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
1.   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด  
2. การเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทนุท่ีกองทนุลงทนุ    
3. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   
4. ความเส่ียงจากการลงทนุในตา่งประเทศ  
5.  ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนหรือผลตอบแทนหรือ

เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 สงิหาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ทัง้นี ้จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนดได้จนถึงวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-   ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
-   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-   ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
-   ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้
อ่ืนๆ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการ และผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สั่งซือ้แล้ว  
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  
 
ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีสั่งซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดขึน้ท่ี
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวธีิการอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทนุ แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ จนเป็นผลให้
บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์  5 
 

พาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
การส่ังซือ้หน่วยลงทุนโดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทุน
เปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใด (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
ตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทนุตลาดเงิน 
และ/หรือกองทนุอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ 
อินคมั ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
เฟล็กซิเบิล้ อินคัม ฟันด์” กับกองทุนเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดท่ีกําหนด
ข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง 
และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีช้วนของ
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีช้วนของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั โดยการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน 
และ/หรือกองทนุอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ 
อินคมั ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 
ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น. 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 หลักเกณฑ์การซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ 
1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักล่าวจะทําให้จํานวนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลักฐานท่ี
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินตามมลูคา่หน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกูหกั
ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะ
นําเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัดงักล่าว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของ            

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการโดยการโอนเงินเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตาม
หลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 

 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุทําการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทํา
การของกองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัท
จดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้
ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
แจ้งความประสงค์ไว้ 

 
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่
ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไมว่า่จะเป็นการไม่สามารถดํารง
สดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
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3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทนุหลกัปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ 
ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเกิด
กรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

หรือ 

(ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ไม่ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อหลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้น
แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

2.  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3.  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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4.  ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 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) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้ 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
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2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่
เกิน 3 วนัทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
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ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  

 
4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน สําหรับวนัดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับคําสัง่ในกรณี
ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  

 
การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/
หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการเท่านัน้ ได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

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

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั 
ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม
รูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะ
นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
ได้ท่ี Website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 
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 103 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ) เท่ากบั  4,260,387,705.72  บาท 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563) 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั) เท่ากบั  811,737,847.77 บาท 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563) 
 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน   

IC Governance 

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

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มถุินายน 2563) 
 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Imperial College Management 
School, U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1),      
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,       
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 
 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 

 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),             
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
    บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 
 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 
Services Research), University of 
Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

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

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต           
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 
Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 
6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน UFIN-A UFIN-N 

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

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

3. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558  

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

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

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

7. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234  

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

9. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000  

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

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

12. บริษัท หลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2165-5555   
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รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน UFIN-A UFIN-N 

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

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

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000  

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

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

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

19. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-1111  

20. บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1621  

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

22. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090  

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

24. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777  

25. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์0-2696-0000 , 0-2796-0000  

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

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

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

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

30.  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777  

31.  บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   

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

33. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000  

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

35. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600  
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2544-3935-7  

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

 
 
 
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ   

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
 

คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
 
2. ความเส่ียงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทัง้ในด้านความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

 
3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rare Risk) 
 
ความเส่ียงทัว่ไปท่ีราคาของตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และตามปกติ
ตราสารหนีท่ี้มีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมาก
ขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการสามารถลดความเส่ียงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่าง
สม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
4. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk) 
 
ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน หาก
คา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  

 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมีต้นทนุสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
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5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเท่านัน้
ทัง้นีก้ารป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ี จะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้ อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ี คูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตาม 
เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารท่ี มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 
 
6. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
 

7. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสว้อป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ซึ่งมีผลต่อ
ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 

บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐาน
ตา่งๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆเพ่ือลดความเส่ียงในสวนนี ้
 
8. ความเส่ียงทางธุรกจิ (Business Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทนุไปลงทนุ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวะการแข่งขนั ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทนุในตรา
สารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในส่วนนี ้
รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
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อตัราส่วนการลงทนุ
 
  

 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 
  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย 

  

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment gradeแตต่ํ่า
กวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตรา
สารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเป็นประกนั  

  

ไมเ่กิน 20%1 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือหรือตราสารท่ีมี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนันบั
แตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

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

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบั
แตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated 
market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสาร
อยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ี
อยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

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

ล่วงหน้าแฝงท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ ออกจัดตัง้ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel III 
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี<้ 397 วนั 
นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 
ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ  regulated 
market 
6.5 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั 
investment grade 
6.5.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infraหรือหน่วย property / REITs ท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง 
หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการ 
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุ
ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังาน
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

กําหนด 
6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหน่วย private equity ท่ีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 

7 หน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ  

1 - ข้อ 7 (SIP) 
รวมกนัไมเ่กิน 5% 

  
1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale 
*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

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

  
 ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็นMF ท่ี
มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ท่ี
อายคุงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 

1 ปี  

 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
 2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 3 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
แฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบ
การลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
มีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา  
(single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือ
ตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของ  
ข้อ 6 สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือ
คูส่ญัญา (single entity limit) 

3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating 

รวมกนั 
ไมเ่กิน 15% 

4 derivatives ดงันี ้

4.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
  

4.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

Global exposure limit 

4.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 

4.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
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 
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 ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. 
รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั 
< 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุ
รวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทาง

การเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี  ้ใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจนํา
มูลค่าหนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุ
ด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ินทางการเ งินนัน้
จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทาง
การเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ(bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
  
2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี ้
โดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี credit rating 
อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุ
ภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั
รวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสาร
ท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่
ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะ
ทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

 

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

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมด
ของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็น
หน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  
  

5 หน่วย property / REITs ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property 
ทัง้หมดของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของ
กองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

6 หน่วย private equity ไมเ่กิน 1ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity 
ทัง้หมดของกองทนุ private equity 

1  หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี
ตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน   

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จากกองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ (1) เรียกเกบ็จริง (2) 
1/09/2562 - 31/08/2563 

เรียกเกบ็จริง (2) 
1/09/2561 - 31/08/2562  

เรียกเกบ็จริง (2) 
1/09/2560 - 31/08/2561

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 2.64825 1.3161 1.3162 1.31 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.14 1.0700 1.0701 1.07 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน  0.08025 0.0321 0.0321 0.03 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน  0.4280 0.2140 0.2140 0.21 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 
2.1 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในตา่งประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0648 0.0567 0.43 
2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0009 0.0011 0.01 
2.3 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0011 0.0023 - 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.35(3) 1.3829 1.3763 1.75 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.09 0.17 0.09 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราตามโครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
2563

เรียกเกบ็จริง
2562 

เรียกเกบ็จริง
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ(4) ไมเ่กิน 2.00 1.00 1.00 1.00 
2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(4) ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (4)  
 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมเ่กิน 2.00     ยกเว้น(5) ยกเว้น(5) ยกเว้น(5) 
 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมมี่ ไมมี่ 
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ 
5. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออกใบ

หน่วยลงทนุ  
รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท(6) 

หมายเหต ุ

(1) อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีสิ้นทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนัโดยจะคํานวณคา่ธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวนั และ
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร และได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(3) อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเฉล่ียทัง้ปีและได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(4) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได้ 

(5) ปัจจบุนัยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้าแตต้่องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย 
(6)  เรียกเก็บ ณ วนัท่ีทํารายการ 
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 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทํา
การดงักลา่วโดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการ
กองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)   
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED            572,118.88                                 9.82 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั             450,277.60                                 7.73 

3 THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD.             415,322.99                                 7.13 

4 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED             299,224.09                                 5.13 

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั             307,831.10                                 5.28 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 283,026.70  4.86 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)             239,402.95                                 4.11 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)             230,646.85                                 3.96 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)             228,576.48                                 3.92 

10 UOB KAY HIAN PTE. LTD.             211,305.70                                 3.63 

11 อ่ืนๆ          2,589,980.84                               44.44 

   รวม        5,827,714.18                     100.00 
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ตารางสรปุผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    2 ก.ย. 59  

  วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ส.ค. 63 

 
 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบัหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-    ดชันีชีว้ดั คือ ดชันี FTSE  EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 35%, ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สดัส่วน 40%, ดชันี Bloomberg US 
Treasury Bond Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 25% 

 หมายเหตุ : มีการเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัจากเดิมเป็น  
-    ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงิน

บาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 30% 
-    ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total 

Return Index) สดัสว่น 30% 
-    Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท 

ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 40% 

เน่ืองจาก Bloomberg มีการประกาศเลกิใช้ Index ดงักลา่ว และเปล่ียนแปลงสดัสว่นของดชันีชีว้ดั เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
การลงทนุท่ีแท้จริง มีผลใช้บงัคบั ตัง้แต ่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: -18.6701% 
 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: -18.6699% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

50.23% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี Website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา  
 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนีเ้ม่ือเห็นว่าการลงทนุ
ในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 ในกรณีท่ีกองทนุไมส่ามารถดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามท่ีสํานกังานกําหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ
ได้ตามท่ีมีคําสัง่ไว้ 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 กองทนุมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และชนิดรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุแบบปกติ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทนุ และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวนค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวใน
ทิศทางท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจทําให้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเส่ียงได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สทิธิออกเสียงได้จาก www.uobam.co.th 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์  40 
 

  ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือ 
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 
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