หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
United Equity Super Savings Fund : UOBEQ-MSSF
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

:

26 มีนาคม 2563

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

:

10 เมษายน 2563

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงกอง ETF กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน และ/หรื อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะนิยามใหม่ในอนาคต โดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทังนี
้ ้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรื อลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1)
หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) หรื อกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (infra) ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุน ยกเว้ นกรณี ที่
กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ ไม่เกิน
นปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทังนี
้ ้ กองทุน
ปลายทางทอดแรกและกองทุนปลายทางทอดสุดท้ ายจะไม่สามารถลงทุนย้ อนกลับไปลงทุนในกองทุนต้ นทาง (Circle investment)
และกองทุนปลายทางทอดสุดท้ ายจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเดียวกันได้ อีก
(Cascade investment)

เงินทุนส่วนที่เหลือจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรื อตราสารแห่งหนี ้ต่างๆ และ/หรื อตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน และ/หรื อ
ทรัพย์สินอื่นใดที่สอดคล้ องกับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว้ และ/หรื อที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันนี ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนดให้ ลงทุนได้
ทังนี
้ ้ กองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน และ/
หรื อ อาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง รวมทังอาจทํ
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อ
โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
หรื อตราสารหนี ้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) หรื อตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non – investment grade) หรื อที่ไม่ได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นัน้
ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อที่ได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(listed securities) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน :
กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น (Capital Gain) หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สงู กว่าราคาที่ซื ้อหน่วยลงทุน
และได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : UOBEQ-SSF) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เพื่อ
ส่งเสริ มการออมระยะยาวของผู้ลงทุน
 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ : UOBEQ-SSFX) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษี เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนและช่วยสร้ างเสถียรภาพระบบตลาดทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
2,000 ล้ านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด?
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนจะต้ องถือครองหน่วยลงทุนไว้
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื ้อหน่วยลงทุน ดังนัน้ เงินลงทุนที่นํามาลงทุนควรจะเป็ นเงินออมระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว และเป็ นเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง

4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนอยู่ซึ่งส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง อาจ
ทําให้ ลกู ค้ ามีผลกําไรหรื อขาดทุน ทังนี
้ อ้ าจเนื่องมาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ ที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกัน และไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในกาซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
ไม่กําหนด

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
ไม่กําหนด

ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทํารายการขาย
หน่วยลงทุนแล้ วเพื่อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่
ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
ในกรณี ที่ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงิน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลงวันที่ที่
สัง่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ ของ
ธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการเปลี่ย นแปลงหรื อ เพิ่ม เติม บัญ ชีเ พื่อ การสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุน ตามข้ า งต้ น และบัญ ชี
สัง่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ
ที่ทําการของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ ของ
บริษัทจัดการ
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- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ ามี)
การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ การสับเปลี่ยนการ
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนโครงการข้ อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่
เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะเรี ยก
เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท
จัดการ (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น
(กองทุนเปิ ดปลายทาง) ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิ ดให้ บริ การบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
ก่อนเปิ ดให้ บริการทางเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ
อย่างไรก็ตาม การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
หรื อกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นใด (กองทุนเปิ ดปลายทาง) กองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว
ต้ องเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษเท่านัน้ หรื อเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายเดียวกับกองทุนเปิ ดต้ นทาง
เท่านัน้ และ/หรื อ กองทุนอื่นใดที่สํานักงาน และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการ
ออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท
จัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ผู้ลงทุนจะต้ องดําเนินการให้ บริ ษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิ ดต้ นทาง ชําระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดต้ นทางเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) รวมทังดํ
้ าเนินการให้ มีการจัดทําและส่งมอบ
เอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการ
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อย่างไรก็ตาม การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
หรื อกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นใด (กองทุนเปิ ดปลายทาง) กองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว
ต้ องเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษเท่านัน้ หรื อเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายเดียวกับกองทุนเปิ ดต้ นทาง
เท่านัน้ และ/หรื อ กองทุนอื่นใดที่สํานักงาน และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้
การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใด
ภายใต้ การบริ หาร (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ที่อยู่
ภายใต้ การบริ หารของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนํ าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) และหักส่วนต่างค่ารั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ไปชํ าระค่าซื อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ปลายทาง โดยใช้ ราคาขาย และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น
(“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ด
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ อง
ปลายทาง”) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการ หากเปิ ดให้ บริ การบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ มเปิ ดให้ บริ การ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งให้ บริ ษัทจัดการโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่น บริ ษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงหมดภายใน
ั้
5 วันทํา
การนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ จากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ กลต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ให้
ความเห็นชอบหรื อมีประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับกองทุนรวมเพื่อการออม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยน (ขาเข้ า) เป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวร ก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการ
้ ้
หยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยว่า 3 วันทําการก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสัง่ สับเปลี่ยน (ขาเข้ า) โดยจะ
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ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ นวัน
และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/
หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
นัน้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-

ช่ องทางการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)

ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนันหากบริ
้
ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน
จนเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ เป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน
ณ วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับการจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน
ไม่กําหนด

จํานวนหน่ วย
ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถติดต่อได้ ที่
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับคําสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้
เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทําให้ ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้ งไว้ ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็ นบัญชีนอกเขตเรี ยกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้ าบัญชี หรื อ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูก
ระงับการให้ บริการ หรื อกรณีอื่นๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-23777
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
ท่านจะได้ รับชําระเงินภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ
prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดย
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่วา่ จะเป็ นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ทําให้ หรื อจะทําให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
หรื อมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
5. กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) หรื อ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1. เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ น
แต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
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2. แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (2) ต่อสํานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4. ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
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(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้ อ 22.1.3 ในส่วนข้ อผูกพัน
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้ อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่
ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทํา
การสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลา
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง
กําหนด การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ โดยบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้ นทาง เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมี
มูลค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
อย่างไรก็ตาม การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม
พิเศษหรื อกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นใด (กองทุนเปิ ดปลายทาง) กองทุนเปิ ดปลายทาง
ดังกล่าวต้ องเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษเท่านัน้ หรื อเป็ นกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายเดียวกับกองทุนเปิ ด
ต้ นทางเท่านัน้ และ/หรื อ กองทุนอื่นใดที่สํานักงาน และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรื อจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อ
รู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็ม
ตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http://www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล
คณะผู้บริหาร
1. นายวนา
2. นางสุนรี
3. นายเจิดพันธุ์
4. นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 103 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
UOBEQ-SSF เท่ากับ ………………………….. บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ ……………………….)
UOBEQ-SSFX เท่ากับ ……………………….... บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ ………………………)
*หมายเหตุ : จะทราบในวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางสาวเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นางสาวพัชราภา
7. นายจารุวตั ร
8. นางสาววรรณจันทร์
9. นางวิภาดา
10. นายปราโมทย์

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

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวพัชราภา
3. นางสาวปราณี
4. นายสิทธิศกั ดิ์
5. นายชัยยันต์
6. นายชัยพฤกษ์
7. นายธนกร
8. นางสาวนพรัตน์
9. นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวชื่นสุมน
14. นางสาวอัญชลี
15. นางสาวนันทนัช
16. นางสาววรรณจันทร์
17. นายกิตติพงษ์
18. นางสาวสิริอนงค์
19. นายฐิ ติรัฐ
5.

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

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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*,
CFA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

การศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),



Seattle University, USA
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย








กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ธนชาต จํากัด
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั , บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จํากัด
นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, CMIC
Finance & Securities Plc.
นักวิเคราะห์ ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, Nava Finance &
Securities Plc.

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ,ิ CFA*
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,

Seattle University, U.S.A.
 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ,การเงิน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ, เกียรติ
นิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศิลปากร

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารทุน,

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นางสาวปราณี ศรี มหาลาภ
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด),

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 MBA, Southern Newhampshire

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete Wedd
Securities (Thailand)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete
Wedd Securities
 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,

University, U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต,

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน

 ผู้อํานวยการ (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 First Vice President / Investment Department,

CIMB-Principal Asset Management Ltd.
 Senior Assistant Vice President / Private Clients

Investment Dept., Bualuang Securities PLC
 Assistant Manager / United Securities PLC.

Specialist / Bangkok Capital Alliance
นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร*,
CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องกล), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

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






นายธนกร ธรรมลงกรต
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การธนาคารและ

การเงิน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ,
เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,
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บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายบริ หารกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายการจัดการลงทุน,
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พริ นซิเพิล จํากัด
ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน,
บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายจัดการลงทุน,
บลจ. ยูไนเต็ด (จํากัด) มหาชน

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน

ฝ่ ายเทคโนโลยีการ
ลงทุน
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ชื่อ ตําแหน่ ง

การศึกษา

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*,  บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
(การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1)
ในประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องมือ, เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม
 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, บลจ. ภัทร จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด
 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน, บล. เอเซีย พลัส จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุน มีดังนี ้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ (ถ้ ามี)
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรื อ 0-2242-3679
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน (Business Risk) คือ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และความเข้ มแข็งของ
องค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะทํา
การติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ จะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หารความ
เสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ
จะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) เป็ นความเสี่ยงจากตราสารหนีท้ ่ ี
กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนั ดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ ออกตราสารหนี น้ ั น้ ๆ ไม่ สามารถนําเงินต้ น/
ดอกเบีย้ มาจ่ ายเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดที่ต้องจ่ าย โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่ มี
สภาพคล่ องพอที่จะมาจ่ ายคืน เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม มีนโยบายมุง่ เน้ นลงทุนในหุ้น ทําให้ ความเสี่ยงในส่วนนี ้มีน้อยสําหรับส่วนที่
จะลงทุนในตราสารหนี ้ บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพเพื่อลด
ความเสี่ยงในส่วนนี ้
3. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ ท่ ีกองทุนเข้ าไปลงทุนที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่ไม่ สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk) สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าบางประเภทอาจ
มีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่ าหลักทรั พย์ พืน้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรั พย์ ดังกล่ าว
ย่ อมทําให้ สนิ ทรั พย์ มีความผันผวนมากกว่ าการลงทุนในหลักทรั พย์ พนื ้ ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions)
หรื อทังสองจุ
้
ดประสงค์ ทําให้ เป็ นการจํากัดความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
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5. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเสนอขายอยู่
ในประเทศไทย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมืองเศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1 ตราสารภาครัฐไทย
2 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1
3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน
4

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรื อ
4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้ อ

5

ประเภททรั พย์ สนิ
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้
มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

้ ้นไม่วา่ ตาม
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 5.1
5.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน SN หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.4.3.1 หรื อ 5.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market
5.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
5.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุ
ที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET)
5.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
5.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET)
5.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อ
ขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

23

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6 หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา
แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรม
ทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

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

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

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit)***
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อ
ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกันไม่เกิน 25%

3

(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน
B/E P/N SN เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน
หรื อรอบการลงทุนของ MF หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตรา
สารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

6

derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่
มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (nonhedging)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

รวมกันไม่เกิน 15%

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่ มี การลงทุนแบบซับซ้ อน 1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มี การลงทุนแบบซับซ้ อน 1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
25

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment)
หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic
derivatives)

1

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ตราสาร
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)2 ของผู้ออก
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า
หนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด3 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้
เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ข้ อ

3

4

5

ประเภททรั พย์ สนิ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้

- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุน ดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการ
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วยนัน้
เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ข้ อ
6

ประเภททรั พย์ สนิ
หน่วย private equity

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
้
น private
equity

2

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น

3

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม 1
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้ )
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

อัตราตามโครงการ 2
ไม่ เกิน 2.6429
ไม่ เกิน 2.6429
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.4280
ไม่เกิน 0.4280

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด 4
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

ไม่ เกิน 3.1779
ไม่ เกิน 3.1779

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน 5
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก 6
- ชนิดเพื่อการออม
- ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

อัตราตามโครงการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ไม่ตํ่ากว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ)
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ไม่ตํ่ากว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ)
ไม่มี
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5. ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน

รายการละ 50 บาท 7

6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการ

ตามที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด

หมายเหตุ

1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ปั จจุบนั
3 หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100
ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน
100 ล้ านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ ของบริ ษัท
จัดการอีกทอดหนึง่ บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซํ ้าซ้ อนด้ วย
4 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
5 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ท่ีหน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
6 ในกรณีเป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
7 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้เมื่อเห็นว่าการลงทุน

ในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุน
ควรศึกษาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรื อเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทําให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอ่ บุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด
ของหน่วยลงทุน ทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
้
นรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนแต่ละชนิด
 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ ตามที่มีคําสัง่ ไว้
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้ องคืนสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกํ าหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี ย้ ปรั บตาม
ประมวลรัษฎากรด้ วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมให้ เข้ าใจ รวมทังสอบถามรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทังสอบถามรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษี ได้
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับ
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม
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ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected
Person) ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ า
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทําให้ กองทุนรวมนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุน
ในหลักทรั พย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ างอิงโดยตรง
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

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