
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น  3 

  
 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ  
United Global Quality Growth Fund RMF : UGQGRMF 

 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีง
กองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมก่ าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : 17 ตลุาคม 2561 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   12 ธนัวาคม 2561 

นโยบายการลงทุน :  

(1) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ United Global Quality Growth Fund (Class USD 
Acc) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
ซึง่กองทนุหลกัเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทนุที่
จดัตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities 
and Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  

 

กองทุนหลกัมีวัตถุประสงค์การลงทุนคือแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุน และหลกัทรัพย์ที่
เก่ียวกบัตราสารทนุของบริษัทที่จดทะเบียนหรือซือ้ขายบนตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก ทัง้นี ้ บริษัทจดัการได้มอบหมายการ
บริหารการลงทนุให้ Wellington Management Singapore Pte. Ltd. โดยกองทนุหลกัมุง่เน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทที่ผ่าน
การคดัสรรแล้ววา่เป็นบริษัทชัน้น าที่มีการเติบโตของสว่นแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง 
โดยที่ผา่นมาบริษัทดงักลา่วประสบความส าเร็จในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึงมีแนวทางการด าเนินธุรกิจในรูปแบบที่
แปลกใหม ่หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทัว่โลก นอกจากนี ้ยงัเน้นลงทนุในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต  มีระบบ
การปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทนุให้สงูขึน้ 
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ทัง้นี ้กองทนุหลกัมุง่ลงทนุในหุ้นสามญั และอาจลงทนุในหลกัทรัพย์อื่น เช่น Exchange Traded Funds และหลกัทรัพย์อื่นที่
เก่ียวกับตราสารทนุ เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง  (Depositary Receipts) เป็นต้น ทัง้นี ้
กองทนุหลกัไม่มีข้อจ ากดัการลงทนุตามมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization), การลงทนุรายประเทศ กลุม่ธุรกิจ 
หรือกลุม่อตุสาหกรรม แต่โดยทัว่ไปแล้ว กองทนุหลกัจะลงทนุในบริษัทที่มีมลูค่าตามราคาตลาดสงูกว่า 3 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่มีปริมาณการซือ้ขายมากเพียงพอ 

 

กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น โดยเป็นไปตามดลุพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ  
 

บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศสงิคโปร์ และลงทนุในสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ (USD) เป็น
สกุลเงินหลกั ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดังกล่าว เป็น
ประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ท าการซือ้ขาย และ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัท
จัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว ผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

(2) สว่นท่ีเหลอืจะลงทนุในทรัพย์สนิตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอยา่งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้อง
กบันโยบายกองทนุท่ีก าหนดไว้  
 

กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลบาทและสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐที่อาจเกิดขึน้
จากการลงทนุในตา่งประเทศ ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึ่งการใช้
เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  
 

ทัง้นี ้ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไมไ่ด้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted 
securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – 
investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวม
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามดลุยพินิจ
ของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในกองทุนรวม และถือเป็นการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพย์     
ในตา่งประเทศเพื่อลดความเสีย่งจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

ทัง้นี ้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และคู่มือการลงทนุให้
เข้าใจก่อนลงทนุ 

 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่ 3 สิน้สุดวนัที่  30 พฤศจิกายน 2564 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 
 
 
 
   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มม่ีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมม่ีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

2,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุที่ได้จดทะเบียนไว้กบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะส าหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมุง่หวงัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยควรเป็นเงิน
ลงทนุสว่นที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มา
จากก าไรสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 ผลการด าเนินงานของกองทนุ  United Global Quality Growth Fund (กองทนุหลกั) 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมม่ีประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 30 พฤศจิกายนของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร ? 
 

ลักษณะส าคัญของกองทุน United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุน : United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) 

บริษัทจัดการ : 
(Management Company) 

UOB Asset Management Ltd 

วันที่จัดตัง้กองทุน United Global 
Diversified Portfolios (Umbrella 
Fund) : 

15 กนัยายน 2558 

วันที่จัดตัง้กองทุน United Global 
Quality Growth Fund (Class 
USD Acc) (กองทุนหลกั) :      

17 พฤศจิกายน 2559 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทนุหลกั)      
มุ่งเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคดัสรรแล้วว่าเป็นบริษัทชัน้น าที่มีการเติบโต
ของสว่นแบง่ทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่ผา่นมา
บริษัทดงักล่าวประสบความส าเร็จในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึงมีแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก 
นอกจากนี ้ยงัเน้นลงทนุในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต มีระบบการปฏิบตัิงานที่
มีประสทิธิภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทนุให้สงูขึน้ 

กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) มุ่งลงทนุในหุ้น
สามัญ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เช่น Exchange Traded Funds และ
หลักทรัพย์อื่นที่เก่ียวกับตราสารทุน เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิง (Depositary Receipts) เป็นต้น ทัง้นี ้กองทนุหลกัไมม่ีข้อจ ากดัการ
ลงทุนตามมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization), การลงทนุรายประเทศ 
กลุม่ธุรกิจ หรือกลุม่อตุสาหกรรม แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว กองทนุหลกัจะลงทนุในบริษัทที่มี
มลูค่าตามราคาตลาดสงูกว่า 3 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีปริมาณการซือ้ขายมาก
เพียงพอ 

กระบวนการลงทนุเร่ิมจากการคดักรองหลกัทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีตลาด
หุ้นทั่วโลก จากนัน้จ านวนหลกัทรัพย์ที่ลงทุนจะถูกคัดกรองให้เหลือประมาณ 750 
บริษัท ทัง้นี ้กองทุนหลกัใช้วิธีการคดัเลือกบริษัทด้วยวิธี Bottom-up โดยพิจารณา
ปัจจยัตา่งๆ เช่น คณุภาพ, อตัราการเติบโต, การประเมินมลูค่า, ผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ และการคาดการณ์ผลก าไร 
 คุณภาพ: กองทุนหลักจะคัดเลือกบริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash 

Flow) ในสดัสว่นที่สงู และมีแนวโน้มที่ดีขึน้ รวมทัง้มีความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุท่ีนา่สนใจ 
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 อตัราการเติบโต : กองทุนหลกัจะคดัเลือกบริษัทที่รายได้มีโอกาสเติบโตสูง เมื่อ
เทียบกบัการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของโลก โดย
บริษัทเหลา่นีจ้ะอยูก่ลุม่ธุรกิจ/ภาคอตุสาหกรรมที่มีปัจจยัพืน้ฐานที่ดีขึน้และได้รับ
ประโยชน์จากทิศทางในอนาคต เมื่อเทียบกบัคู่แข่ง โดยสะท้อนให้เห็นจากการ
ปรับคาดการณ์ผลก าไรที่มีทิศทางในเชิงบวก และไม่ได้สะท้อนอย่างครบถ้วนใน
การประมาณการของ Broker 

 การประเมินมลูค่า : กองทนุหลกัใช้ discounted free cash flow model ซึ่งใช้
การเติบโตของรายได้ในระยะยาว อตัราการท าก าไร และความต้องการเงินทนุของ
ธุรกิจ ที่ประมาณการโดยผู้จดัการกองทนุหลกั ในการประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของ
แตล่ะบริษัท 

 ผลตอบแทนจากการลงทนุ: กองทนุหลกัจะพิจารณาถึงวิธีที่บริษัทตา่งๆ ใช้กระแส
เงินสดอิสระโดยจะให้น า้หนกัแก่บริษัทท่ีมีการจ่ายเงินปันผลและการซือ้หุ้นคืนสงู
กวา่บริษัททัว่ไป 

 การคาดการณ์ผลก าไร : จากการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน กองทนุหลกัจะท าการ
คาดการณ์รายได้ในช่วง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้าและเปรียบเทียบกับประมาณ
การโดยนกัวิเคราะห์ เพื่อมองหาบริษัทท่ีมีการคาดการณ์ผลก าไรท่ีดีขึน้ซึง่ยงัไมไ่ด้
สะท้อนอยู่ในการประมาณการของ Broker (เช่น บริษัทที่กองทุนหลักได้
คาดการณ์รายได้ไว้สงูกวา่ประมาณการของ Broker) 

 
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ สงิคโปร์ 
วันท าการซือ้ขาย ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุหลกั 
อายุโครงการ : ไมก่ าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมม่ี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุน : 

State Street Trust (SG) Limited 

Bloomberg Ticker : UOBGQGUA SP 

Website www.uobam.com.sg 

ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ      
ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลกัโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 

เงื่อนไขอื่นๆ 

(1) ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) หรือกองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class 
หรือกองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ 
นโยบายการลงทุน อตัราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทนุหลกัที่กองทนุลงทุนมีการกระท าผิดตามความเห็นของ
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หน่วยงานก ากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุเกินจ าเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณี
ที่กองทุนหลกัที่กองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยงัด าเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เมื่อปรากฏกรณีดงักลา่วข้างต้นบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ โดย
เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกั และ/หรือ
การเปลีย่นแปลงสกุลเงินลงทนุเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยจะน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการ
ลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว  
บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ่งอาจสง่ผลให้  ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุ
อาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจดัการลงทนุโดย UOB 
Asset Management Ltd หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลิตี ้     
โกรท ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั 

(2) ในกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศที่เก่ียวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทนุ รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือประกาศอื่น
ใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีใ้นภายหลงั บริษัทจัดการจะด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดงักล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้การสรุปสาระส าคญัในสว่นของกองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) ได้ถกูคดัเลือกมา
เฉพาะสว่นท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบั
ภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

 

 ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

1. ความเสี่ยงทางการเมือง, ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์, ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย (Political, regulatory and legal risk) หมายถึง กองทนุอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง, การควบคมุอตัราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน, ระบบการจดัเก็บภาษีอากร, นโยบายการเงินและการ
คลงัของประเทศ, นโยบายการลงทนุจากต่างประเทศ, นโยบายของภาครัฐ, ข้อจ ากดัในการสง่กลบัของเงินลงทนุ 
และการเปลีย่นแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัในประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

2. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration risk) หมายถึง การกระจุกตวัของการลงทนุในหลกัทรัพย์จ านวน
น้อย และการกระจกุตวัของการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม หรือในแต่ละภมูิภาคอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ผลการด าเนินงานของกองทนุ 
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3. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign exchange/currency risk)  

 การลงทุนในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของสกุลเงินของกองทุน หรือ (แล้วแต่กรณี) ชนิดของหน่วยลงทุน 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดงักลา่วเปรียบเทียบกับสกุลเงินของกองทุน หรือชนิดของหน่วย
ลงทุนอาจส่งผลต่อมูลค่าของหน่วย ผู้ จัดการกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศของกองทนุหรือชนิดของหนว่ยลงทนุ และอาจบริหารจดัการสกุลเงินที่โดยใช้วิธี Active หรือ Passive 
สดัสว่นการลงทนุในสกลุเงินตา่งประเทศของกองทนุอาจอาจไมไ่ด้รับการป้องกนัความเสี่ยงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
สถานการณ์การลงทนุในแต่ละขณะ รวมถึงภาวะตลาด, ต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงและสภาพคลอ่งของตลาด
ของสกลุเงินท่ีเก่ียวข้อง 

 ในกรณีที่ชนิดของหนว่ยลงทนุไมใ่ช่สกลุเงิน SGD การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่ง SGD กบัสกลุเงิน
ของชนิดหนว่ยลงทนุอาจมีผลตอ่มลูคา่ของหนว่ยลงทนุของชนิดหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
 

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives risks) หมายถึง การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์อาจมี
ความเสี่ยงจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และความเสี่ยงจากการขายชอร์ต (Short Sales) การลงทนุในตราสาร
อนุพันธ์ (สญัญาซือ้/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีดัชนีตลาดหลกัทรัพย์เป็น
สนิทรัพย์อ้างอิง) อาจต้องวางหลกัประกนัขัน้ต้น และอาจมีการเรียกหลกัประกนัเพิ่มเติมหากจ านวนหลกัประกนัลดลง 
ในกรณีที่ไมส่ามารถวางหลกัประกนัได้ทนัเวลา อาจเกิดผลขาดทนุจากการลงทนุได้เช่นกนั ดงันัน้ จะต้องมีการติดตาม
การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์อยา่งใกล้ชิด และผู้จดัการกองทนุจะต้องบริหารและควบคมุการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์  
รวมถึงมีระบบเฝ้าติดตามการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  6 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้
เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีม้วีิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจ านวนเงินขัน้ต ่า ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จ านวนเงินขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจ านวนเงินขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมคา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว 

ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วย ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึง
เวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ท า
รายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 
ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็น 

- เงินสด เงินโอน  
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับัญชีเดียวกับ
ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี  ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

การสั่งซือ้ครัง้แรก การสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อื่นๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลว่งหน้า โดยจะแจ้ง
ให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลงัจากที่บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ านวนแล้ว  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไมส่ามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้าม)ี 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้าม)ี 

- การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

- การช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ 

เช่น บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

- การสั่งซือ้โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการก าหนด เท่านัน้ 
การสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกั
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถหกัจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ” กับกองทุนเปิดอื่นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ
นอกเหนือจากกองทนุเปิดที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนการ
ถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่
ดีตอ่กองทนุเปิดและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อนลว่งหน้า ทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ 
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 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยระบเุป็นจ านวน ดงันี ้
 

 
 

ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนัทาการซือ้ขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างเวลา       
เร่ิมเปิดท าการถึงเวลา 14.00 น. 

ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ช าระเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัถดัจากวนัที่ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณีย์หรือน าส่งโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้าม)ี 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้าม)ี 

- การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

-  ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวนั – เวลาซือ้ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัสง่ค าสัง่
ลว่งหน้า ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
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2. กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 

3. กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวน
ที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทุนเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถน าไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 

7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจดัการเห็นว่ามีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ  
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
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2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน  
หน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ตอ่
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว    
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ 
หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ 

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ  10  ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออก
จาก ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติหรือ 
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(ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงันี ้
1.  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า
ได้ในสาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
การจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 
3 วนัท าการ 
 
2.   เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ 
รับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและ  
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 
(3)  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
พบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
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และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุ
ท าการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกับการหยุดรับค าสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย 
ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนบัสนนุการขาย  หรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการตลาดทุนหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   

 

 
 

 

http://www.uobam.co.th/
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  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ใบหนว่ยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
-  รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ  
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากดัสิทธิ  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่
เกินดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุและหนว่ยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ที่  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีม้ีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  16 

  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชื่อกรรมการ  
1. นายล ีไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จ านวน 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 377,824,665.93 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 
 

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ 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. นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ ิ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลห์ีละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรต ิ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 
17. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัดิ ์ กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

 
5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 
 

ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี, 
เกียรตินิยมอนัดบั1), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

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

 

หวัหน้าฝ่าย 
การลงทนุ    

สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย* 
ผู้อ านวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),             
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
    บลจ.ฟินนัซา่ จ ากดั 
 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต           
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

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

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์, CFA 
ผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จ ากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 

 

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เบอร์ติดต่อ 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2626-7777 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0-2205-7111 
3. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  1558 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั 0-2672-5999,0-2687-7000 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 0-2638-5500 
6. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)   0-2285-1555 
7. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั  0-2016-8600 
8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จ ากดั (มหาชน) 0-2724-4000 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5050 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เบอร์ติดต่อ 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7000  
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั  0-2680-1234 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-3456 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 0-2695-5000 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-3123 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 0-2949-1999 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร  จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2782-2400 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 
22. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 0-2660-6677 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2618-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 0-2697-3700 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2841-9000 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี เอสที จ ากดั (มหาชน) 0-2648-1111 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 0-2343-9555 
29. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0-2648-3600 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 0-2080-2888 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2088-9797 
32. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 0-2207-2100 
33. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั  0-2861-5508, 0-2861-6090 
34. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2888-8888 
35. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2111-1111 
36. ธนาคารฮ่องกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 0-2614-4000 
37. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 0-2777-7777 
38. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2696-0000, 0-2796-0000 
39. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 0-2633-6000 
40. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2009-8888 
41. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 0-2026-5100 
42. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั 0-2026-6222 
43. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0-2022-5000 
44. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0-2274-9400 

และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นๆ (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ือ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีค้ือ  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2470-3200 

นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบักองทนุได้ที ่

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของ         
บริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุเข้าไปลงทนุ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเสีย่งที่การลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุส าหรับการ
ท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
 

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
เท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกันความเสี่ยงดงักล่าวอาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้หากอัตรา
แลกเปลีย่นมีการเปลีย่นแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสีย่งจากการ
ที่คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตาม ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุจะท าธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ 
ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 

 
4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร , การ
เปลีย่นแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าให้ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

5. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอุื่นๆ ที่อาจท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด รวมถึงอาจท าให้กองทนุเกิดความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทน
ที่กองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง :  
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศที่กองทนลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพื่อ
ลดความเสีย่งในสวนนี ้
 

6. ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเสีย่ง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ที่อยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดัการกองทนุ
จะท าการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถ
บริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อยา่งมีนยัส าคญัจะได้ พิจารณาปรับเปลีย่นแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
 

7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ซึ่งเกิดขึน้จากการที่กองทุนไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควร หรือตลาดหลกัทรัพย์ที่กองทนุท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์อาจจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ขายเนื่องจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ ความเสีย่งข้างต้นอาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หนว่ยลงทนุ  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุสามารถลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหรือตลาดหลกัทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่อง และมีเง่ือนไขการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สอดคล้องหรือเอือ้กบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงการที่กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีที ้ม่ีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตรา
สารหนีร้ะยะสัน้ เพื่อรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุและลดความเสี่ยงจากการรับช าระคืน จึงท าให้ช่วยลดความเสี่ยง
ด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุได้ 
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อัตราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ที่รัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

 
      

 

 5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู  
       ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั  
                  นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น 
                  บคุคลดงันี ้
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่

วนัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
 6 

 
ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์

ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู 
                 ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                   
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

 
รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้ 
                               < 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                              ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น                               
                              บคุคลดงันี ้
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั  
                นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ                   
                regulated market 
6.5  DW ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
       6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อ 
                 การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
                 ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
                 ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ 
                 หนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหต ุ
                 ที่อาจท าให้มีการเพกิถอนหนว่ยดงักลา่วออกจาก 
                 การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์                  
                 ตา่งประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
                 อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.8 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท า
ให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และ
มีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

 8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
 

1  หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนั
หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี     
  เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ  
  คงเหลอื < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่ม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี  
      
 
 
 

 2 
  

ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1   B/E P/N  ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MFได้ด าเนินการให้มีการ
รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี
เง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน  
12 เดอืน 
2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ  
buy & hold ที่ลงทนุใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
ที่มีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
 4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 
 5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราสว่นการ

ลงทนุส าหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถงึ   
ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1.1 : 
อตัราสว่นการลงทนุส าหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไมม่ี  
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่
มิใชเ่พื่อการลดความเสีย่ง (non-
hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่ม ีการลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 
          ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย 
                  ลว่งหน้าที่มีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment)  
                  หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ีความซบัซ้อน (exotic  
                  derivatives) 

4 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานประกาศก าหนด 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ  
ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด ทัง้นี  ้ในกรณีที่ผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ.อาจ
น ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
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ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
2.2  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating 
ให้ บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้เว้น
แตก่รณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program)ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  
(2) การลงทนุในหนว่ยลงทนุของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกนั เป็นผู้ รับผิดชอบใน
การด าเนินการ 

4 
 

หนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 
 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra  
ที่ออกหนว่ยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
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(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 
 

หนว่ย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ที่ออกหนว่ยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 

5 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรา+ยงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี 

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 

ทัง้นีก้ารค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม  

อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง(1) 
1/12/2562 - 30/11/2563 

เรียกเก็บจริง(1) 
12/12/2561* - 30/11/2562 

เรียกเก็บจริง(1) 
1/12/2560 - 30/11/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกิน 2.64825 1.6906 1.6398 N/A 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน  2.14(2) 1.4445 1.4011 N/A 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.08025(2) 0.0321 0.0311 N/A 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ไมเ่กิน 0.4280(2) 0.2140 0.2076 N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

 2.1 คา่สอบบญัชี  ตามทีจ่่ายจริง 0.0167 0.0909 N/A 

     2.2 คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 0.0002 - N/A 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจริงทัง้หมด  

ไม่เกิน  5.35(3) 1.7075 1.7307 N/A 

 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.8712% ของ NAV 
* กองทนุจดทะเบียนวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 

หมายเหต ุ 

(1) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(2) อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจุบนั ทัง้นีค้่าธรรมเนียมตามรายการ
ดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 

(3) อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(4) อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(5) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียด
หลกัเกณฑ์การคดิคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
2563 

เรียกเก็บจริง 
2562 

เรียกเก็บจริง 
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (5) ไมเ่กิน 2.00 (4) ยกเว้น ยกเว้น N/A 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (5) ไมเ่กิน 2.00 (4) ยกเว้น  ยกเว้น  N/A 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (5)  

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า  ไมเ่กิน 2.00 (4) ยกเว้น  ยกเว้น  N/A 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก ไมเ่กิน 2.00 (4) 0.25(6) 0.25(6) N/A 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี N/A 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ที่อยู ่และ
การออกใบหนว่ยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท  รายการละ 50 บาท (7) รายการละ 50 บาท (7) N/A 
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(6)    คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเรียกเก็บในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีเป็น
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

(7) จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการ 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะ
กระท าการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรุปผลการด าเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    12 ธ.ค. 61 

 วันสิน้สุดรอบบัญชี       30 พ.ย. 63 
 

 

- ผลตอบแทนที่มีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 
 

-  ตวัชีว้ดั : ดชันี MSCI AC World ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมไิด้เป็นสิง่ยนืยนั
ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) :  -30.0599%  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
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ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.31% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
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ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมม่ี - 

http://www.uobam.co.th/
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ค าเตือน / ข้อแนะน า 
 

 
 
 

 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 ในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมลูอื่นเพิ่มเติม เช่น Website เป็นต้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้มื่อเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จาก
การลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

 ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหนา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุ 
และจะต้องคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรับตาม
ประมวลรัษฎากรด้วย ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและคู่มือภาษีให้เข้าใจ
ก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษี
ได้ที่บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการด าเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับ
สถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการค านวนค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเสีย่งหากสนิทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจท าให้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเสีย่งได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

 กองทนุ United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทนุหลกั) อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ 
(Efficient Portfolio Management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ เพื่อให้กองทนุได้ผลตอบแทนที่ดีที่สดุ 
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 ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักลา่วเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักลา่วที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2564 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ  1 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

 


