หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี ฟันด์
UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

อายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนด

วันทีได้รับอนุมัตใิ ห้จัดตังและจัดการกองทุนรวม

:

17 กันยายน 2553

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

:

20 กันยายน 2553

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะนําเงินลงทุนทีระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีมี
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลทีสมําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลทีดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนทีดีในอนาคต โดยผูจ้ ดั การ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ทีจะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทังนีเพือประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดงั นี
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบนั และในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนทีมีความมันคง และ/หรือ มีความผันผวนตํา รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทังนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปี บัญชีมากกว่า
หรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสาร
กึงหนีกึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานประกาศกําหนด ทังนี ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัททีลงทุน
ไตรมาสละ 1 ครัง โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ทีผูจ้ ดั การกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทาง
การเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ ก่อนรอบการพิจารณา ผูจ้ ัดการกองทุนจะปรับเปลียนการลงทุนในหุ้น
ดังกล่าวให้เหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ขา้ งต้น

ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ กทรัพยหรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนีทีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes)
สัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade)
และตราสารหนีทีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated Securities) ทังนี กองทุนอาจมีไว้ซงตราสารหนี
ึ
ทีมีอนั ดับ
ความน่าเชื อถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนันได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านัน
ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน :
โอกาสทีจะได้รบั ผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนีภายในประเทศ รวมถึงตราสารอืนๆ ทีกองทุนลงทุน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที 11 สินสุดวันที 31 สิงหาคม 2564
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คําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกียวกับลักษณะทีสําคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ?
กองทุนนีไม่กาํ หนดประเภทผูล้ งทุน และไม่แบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีมีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
2,000 ล้านบาท
บริษทั จัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพือตอบสนองการลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล โดยกองทุนจะเน้นลงทุน
ในตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปั นผล
ทีสมําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลทีดี หรือมีแนวโน้มการลงทุนทีดีในอนาคต ทังนีเพือประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก

4. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?

1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตราสารทุน รวมถึงตราสารอืนๆทีกองทุนลงทุน
2. การผิดนัดชําระหนีของผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบียตามกําหนดเวลา

5. กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร ?
กองทุนนีเป็ นกองทุนทีไม่มีประกันและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?
วันทีสินสุดรอบบัญชี : ทุกวันที 31 สิงหาคม ของทุกปี
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในกาซือขายและโอนหน่วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
 การสังซือหน่วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํา ดังนี
การสังซือครังแรก
ไม่กาํ หนด

การสังซือครังถัดไป
ไม่กาํ หนด

ท่านสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี
- บริษัทจัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนทีบริษทั จัดการแต่งตังขึน
ผูล้ งทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสังซือภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน
ในกรณีทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงิน ผูส้ ังซือหน่วยลงทุนจะต้องลงวันทีที
สังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจัดการเปิ ดไว้ของ
ธนาคารดังต่อไปนี
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
และบัญชีสงซื
ั ออืนๆ ซึงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
- บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
ในกรณีทีบริษทั จัดการจะเริมรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ตอ้ งเป็ นไป
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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- Internet
บริษัทจัดการจะรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในคําขอใชับริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตั ิตามเงือนไขทีได้ระบุไว้ในคําขอ
ใช้บริการ
คําสังซือหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผูส้ ังซือได้ทาํ รายการสังซือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าสังซือหน่วยลงทุน ในกรณีทีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผูส้ ังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนันได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีทีมีขอ้ ขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าว
และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสังซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน
- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทุนอืนๆ (ถ้ามี)
ในกรณีทีผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นที เรียบร้อยแล้วนัน หากบริษัทจัดการไม่ได้รบั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย
หน่วยลงทุน จนเป็ นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้
ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิ ดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็ นบัญชีเดียวกับทีผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รบั
ใบคําสังซือหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วย
ลงทุน ณ วันทีได้รบั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ้ ือจะได้รบั การจัดสรรต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนทีสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของ บริษทั จัดการ
ทังนี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็ นไป
ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนเปิ ดต้นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีทีบริษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิ ดและผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิ ดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน พร้อมทังลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดังนี
จํานวนเงิน
ไม่กาํ หนด

จํานวนหน่วย
ไม่กาํ หนด

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทุกวันทําการ
โดยจะเปิ ดรับคําสังขายคืนตังแต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น .โดยติดต่อได้ที
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
- Internet
- บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี)
ท่านจะได้รบั ชําระเงินภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet
หรือ prompt pay เป็ นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย ์
หรือนําส่งโดยผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน ตามทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
2. กรณีใดทีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?
บรษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
1. กรณี เอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจัดการได้รบั จากผูซ้ ือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือกรณีทีบริษัทจัดการ
เกิดข้อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผูซ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
2. กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดย
จะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสังซือหน่วยลงทุน ทังนีเพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน
หน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีได้มีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
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(2) มีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผูด้ ูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคื นหน่วยลงทุนที ไม่
ถูกต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไปและคิ
ึ
ดเป็ นอัตราตังแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(3) มีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือคืน
หน่วยลงทุน ที ไม่ถูกต้องนันต่างจากราคารับซือคื นหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิ ดเป็ นอัตรา
ตังแต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลือนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตังแต่วันทําการถัดจากวันทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ประกาศการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อ
ทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีได้มีคาํ สัง
ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรืองดังกล่าว พร้อมทังแสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างทีบริษัทจัดการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึงวันทําการซือขายหน่วยลงทุนวัน
อืน และมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน ทังนี บริษัทจัดการ
จะต้องชําระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคื น
หน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ ต่อไป
การไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ข าย หรือไม่รบั ซือคื นหน่วยลงทุน ตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือ
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ใดกรณีหนึงดังนี โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอืนใดเพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
1. การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ อี าํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู จ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้
ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนืองมาจากการทีบริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน
3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน
2. เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ
หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุน
ทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคื นหน่วยลงทุนพร้อมทัง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน ให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
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(3) ในกรณีทีบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิ ดรับ
คําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสังซือ หรือคําสังขาย
คืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขาย หรือรับซือคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสังซือหรือ
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีทีวันทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็ นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า
5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สถานทีในการซือ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
เพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษทั จัดการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลา
ทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิ ดทีบริษัทจัดการกําหนด
ซึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดหนึง (“กองทุนเปิ ดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หกั ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทาง
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5. กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ตามหลัก เกณฑ์ทีสํานัก งานคณะกรรมการตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม
6. ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกียวกับสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
รู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอืนใดตามทีบริษทั จัดการกําหนด

ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผูส้ งซื
ั อ
หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรู ปแบบทีมี
การเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูส้ งซื
ั อหรือ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
เงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิมเติมรู ปแบบและ/หรือเงือนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงือนไขอย่างไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว
เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
3. ช่องทางและวิธกี ารทีผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้
ที website ของบริษัทจัดการ http://www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการที
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรือ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ?
ไม่มี
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชือกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิศิรกิ ลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิกุล
นิธยายน
ตังหะรัฐ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผูจ้ ดั การ สายการลงทุน
กรรมการผูจ้ ดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 103 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที 31 สิงหาคม 2563)
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 347,858,073.86 บาท (ข้อมูล ณ วันที 31 สิงหาคม 2563)
4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวนา
นางสาวเฟง
นางสุนรี
นางสาวรัชดา
นายเจิดพันธุ ์
นางสาวพัชราภา
นายจารุวตั ร
นางสาววรรณจันทร์
นางวิภาดา
นายปราโมทย์

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิกุล
ตังหะรัฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรีดิเปรมกุล
อึงถาวร
ลัภยพร
เล้าสมบูรณ์
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ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นางสาวปราณี
นายสิทธิศกั ดิ
นายชัยยันต์
นายชัยพฤกษ์
นายธนกร
นางสาวนพรัตน์
นายจารุ วตั ร
นางสาวลินดา
นายวีรยุทธ
นางสาวชนิษฎา
นางสาวชืนสุมน
นางสาวอัญชลี
นางสาวนันทนัช
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นางสาวสิริอนงค์
นายฐิ ติรฐั

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรีมหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรีดิเปรมกุล
อุบลเรียบร้อย
หลีหล์ ะเมียร
วีรานุวตั ติ
พรสกุลศักดิ
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
อึงถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

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

5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทังหน้าทีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที 11 มกราคม 2564)
ชือ ตําแหน่ง
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*, CFA
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

การศึกษา
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต



(การเงิน),

Seattle University, USA
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทาํ งานทีเกียวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ธนชาต จํากัด
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวิจยั ,
บริษัทหลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด
นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
CMIC Finance & Securities Plc.
นักวิเคราะห์ ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Nava Finance & Securities Plc.

หน้าทีความ
รับผิดชอบ
หัวหน้า
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ
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ชือ ตําแหน่ง
นายสิทธิศักดิ ณัฐวุฒ*ิ , CFA
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

ประสบการณ์ทาํ งานทีเกียวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หน้าทีความ
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)
 ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Barclays de Zoete Wedd Securities

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการ (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
First Vice President, Investment Department,
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
Senior Assistant Vice President / Private
Clients Investment Dept., Bualuang Securities
PLC.
Assistant Manager / United Securities PLC.
Specialist / Bangkok Capital Alliance.

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส, บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส,
บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. ทหารไทย จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. วรรณ จํากัด

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

การศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(การเงิน),
Seattle University, U.S.A.
 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ,
การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
(ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยม
อันดับ 2),
มหาวิทยาลัยศิลปากร







บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การเงิน),
Southern Newhampshire
University, U.S.A.
 บริหารธุรกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ



นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ










นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร* , CFA  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
(การเงิน),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครืองกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
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ชือ ตําแหน่ง
นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*,
ผูอ้ าํ นวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

นายธนกร ธรรมลงกรต
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน

ประสบการณ์ทาํ งานทีเกียวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 ผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,
(การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์  Assistant Vice President,
 วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(วิศวกรรมเครืองมือ, เกียรตินิยม  Assistant Vice President, บลจ. ภัทร จํากัด
อันดับ 1) มหาวิทยาลัย
 Fund Manager,บลจ. กสิกรไทย จํากัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  Fund Manager, บลจ. ธนชาต จํากัด
 Assistant Manager,
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การ
 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน,
ธนาคารและการเงิน)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายบริหารกองทุน,
 เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
บลจ. ธนชาต จํากัด
(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยม
 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายการจัดการลงทุน,
อันดับ 1)
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายทีปรึกษาการลงทุน,
บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายจัดการลงทุน,
บลจ. ยูไนเต็ด (จํากัด) มหาชน
การศึกษา

หน้าทีความ
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน

* ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและผูจ้ ดั การสัญญาซือขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดงั นี
1. บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
2. บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
3. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
4. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
5. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658 -5050
7. บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
8. บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
9. บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
10. บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
11. บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
12. บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
13. บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
14. บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2165-5555
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
บริษทั ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2223-2288
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
บริษทั ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ้ามี)
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ ?
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2724-5625 โทรสาร 0-2724-5277
นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
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ช่องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ?
ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้ที
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม
1) ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเสียงทีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารทีกองทุนไป
ลงทุน ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการ0ทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการ
แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็ นต้น ทําให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่ วนนี
รวมทังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทงตราสารหนี
ั
และตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสําคัญ
2) ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็ นความเสียงจากตราสารหนีที
กองทุนรวมไปลงทุนทีอาจจะมีการผิดนัดชําระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนันๆไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบีย
มาจ่ายเมือถึงวันทีครบกําหนดทีต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่อง
พอทีจะมาจ่ายคืน เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัย ต่างๆของผูอ้ อกตราสาร และคัดเลื อกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี
รวมทังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทงตราสารหนี
ั
และตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
สําคัญ
3) ความเสียงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ทีเกิดจากการเปลียนแปลงใน
สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึงเป็ นความเสียงทีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถ
จะควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
บริษัทจัด การ จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงที อาจมี ผลกระทบต่อราคา และยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนีหรือตราสารทุนได้ตามความเหมาะสม ซึงจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบ
ต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) คือความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในตราสาร
ทีมีสภาพคล่องในการซือขายตํา ทังนีสภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร
ณ ขณะนันๆ
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
บริษทั จัดการจะเน้นลงทุนในตราสารทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงเพือลดความเสียงในส่วนนี
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้อ
1
2
3

4

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
หน่วย CIS ตามทีระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึงดังนี
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
4.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือศุกูกทีผูอ้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และ
ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้องขึน
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นําหนักของตราสารที
ลงทุนใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5

ทรัพย์สินดังนี
5.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผูอ้ อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจ
ทําให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังขึนตามกฎหมายไทย ซึงหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ
ขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือขายใน SET)
5.3 หุน้ ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1
5.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
5.4.1 ตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และ
ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้องขึน
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.6.1 reverse repo
5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
5.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดาน
ซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ
ขายใน SET
5.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พืนฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ทีสํานักงานกําหนด
5.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุน
ทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์–โฟกัส อิควิตี ฟั นด์

19

ข้อ
6

7

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET
หน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที
สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 5.7.1
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) **
ข้อ
1

**

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษทั ทีอยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark +10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ***
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั
จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุน ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรือ securities lending)
ทรัพย์สินดังนี
2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้
กองทุน สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย
ในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น
MF ทีมีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน

2
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- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที
อายุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
เฉพาะ MF ทีมีอายุโครงการ
≥ 1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

3
4
5
6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

(ข้อนีไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ทีลงทุนในตัวแลก
เงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน
หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าว
มีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
หน่วย infra หรือหน่วย property
Reverse repo
Securities lending
total SIP ซึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึงหนี
กึงทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
6.1 มีลกั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ product limit
ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง

2

ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย
หรือ ตราสารหนีภาครัฐ
ต่างประเทศ)

อัตราส่วน
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจาํ นวนหุน้
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทนัน (ไม่นบั
รวมการถือหุน้ ของกองทุนวายุภกั ษ์)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตรา
สารรายนัน ตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี ใน
กรณีทีผูอ้ อกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีสินทางการเงินนันจะต้องเป็ นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีที
ผูอ้ อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีของผูอ้ อกรายนันเป็ นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารได้
มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
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ข้อ

3

4

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผูอ้ อก
ตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใด
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือ กองทุน CIS
กองทุนหนึง
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย infra ของกองทุนใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุน infra ทีออกหน่วยนัน เว้น
กองทุนหนึง
แต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใด ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุน property ทีออก
กองทุนหนึง
หน่วยนัน เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
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1

หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผูี อ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

นัน โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผูอ้ อกตราสาร

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพิมเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทังหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุนลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม

อัตราตาม
โครงการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด
ไม่เกิน 2.33795
(ทีประมาณการได้) 2
ไม่เกิน 2.14
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.06955
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1284
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได้
2.1 ค่าสอบบัญชี
ตามทีจ่ายจริง
2.2 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ตามทีจ่ายจริง
2.3 ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามทีจ่ายจริง

เรียกเก็บจริง1

เรียกเก็บจริง1

เรียกเก็บจริง1

1/9/2562-31/8/2563

1/9/2561-31/8/2562

1/9/2560-31/8/2561

1.7602

1.7604

1.77

1.6050
0.0268
0.1284

1.6052
0.0268
0.1284

1.61
0.03
0.13

0.0144
0.0062

0.0117
0.0201
0.0014

0.01
0.02
-

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
ทีเรียกเก็บจริงทังหมด 3

ไม่เกิน 2.87295

1.7808

1.7936

1.80

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ตามทีจ่ายจริง

0.26

0.30

0.49

ไม่เกิน 0.50

เรียกเก็บจริง
2563
0.50

เรียกเก็บจริง
2562
0.50

เรียกเก็บจริง
2561
0.50

2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน 4

ไม่เกิน 0.50

0.50

0.50

0.50

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน 4
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนเข้า

ไม่เกิน 0.50

ยกเว้น 5

ยกเว้น 5

ยกเว้น 5

ไม่เกิน 0.50

ยกเว้น 6

ยกเว้น 6

ยกเว้น 6

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือ
หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนออก
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 7

อัตราตามโครงการ

10 บาทต่อจํานวนหน่วย
ลงทุนทุก 500 หน่วย หรือ
เศษของ 500 หน่วย

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่วย

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษี มลู ค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
2. อัตราไม่ เกิ นต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปัจจุบนั
3. อัตราไม่เกินร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
4. อัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
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5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลียนเข้า แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้วย
6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลียนออก แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนด้วย
7. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนในวันทียืนคําขอให้ทาํ รายการดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริงซึงแสดงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธี การคํานวณ ทังนี ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามทีโครงการระบุไว้
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจัดการ
ของสงวนสิทธิทีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษั ทจัดการจะเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ
สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท ดิ วิเดนด์-โฟกัส อิ ควิ ตี ฟั นด์
รายละเอียดเกี ยวกับค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2562 ถึงวันที 31 สิ งหาคม 2563
ค่านายหน้า
ซือขายหลักทรัพย์

ร้อยละของค่านายหน้า
ซือขายหลักทรัพย์รวม

1 บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

182,570.90

16.46

2 บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

136,951.36

12.35

3 บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

124,755.07

11.25

4 บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

115,108.77

10.38

5 บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

92,628.36

8.35

6 บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

75,051.84

6.77

7 บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

63,469.05

5.72

8 บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

62,552.35

5.64

9 บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

48,479.52

4.37

10 บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)

42,089.09

3.79

11 อืนๆ

165,578.68

14.93

รวม

1,109,234.99

100.00

ชือบริษัทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์
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ตารางสรุปผลการดําเนิน
วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ย. 53
วันสินสุดรอบบัญชี
กองทุน

31 ส.ค. 63

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งแต่
ั
จ ัดตงั
กองทุน

75

-19.68%

75

-3.57%

25

-0.10%

75

N/A

N/A

6.90%

25

-17.83%

50

-3.74%

25

2.81%

5

N/A

N/A

5.14%

24.57%

5

27.13%

75

16.86%

25

13.94%

25

N/A

N/A

16.39%

25.13%

5

27.76%

75

18.52%

75

15.83%

75

N/A

N/A

15.64%

YTD

3 เด ือน

Percentile

6 เด อ
ื น

Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-16.88%

-2.58%

75

-5.03%

ผลตอบแทนตัวชวัี ด

-14.59%

-1.90%

50

0.21%

ความผันผวนของกองทุน

26.11%

8.69%

5

ความผันผวนของตัวชีวัด

26.84%

8.50%

5

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชีวัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรีย บเทีย บผลการดําเนินงานทีเกี ยวข้อ งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิงยื นยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)
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-38.8822%

30

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท ดิ วิเดนด์–โฟกัส อิ ควิ ตี ฟั นด์
ตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2562 ถึงวันที 31 สิ งหาคม 2563
87.15%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์–โฟกัส อิ ควิ ตี ฟั นด์
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2563
--ไม่ม-ี หมายเหตุ :
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้ องกันความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพือให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถอื หน่วยลงทุน ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ
สอบถามข้อมูลอืนเพิมเติมได้ที www.uobam.co.th
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี ฟั นด์ เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนได้
 ในกรณีทมีี เหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้
ในหนังสือชีชวน
 ในกรณีทกองทุ
ี
นเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเ ดนด์-โฟกัส อิควิตี ฟั นด์ ไม่สามารถดํารงสินทรั พย์สภาพคล่องได้
ตามทีสํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีมีคาํ สังไว้
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้ เป็ นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต
และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน
 กองทุน รวมเป็ นนิติบุ ค คลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจั ดการ ดั งนั น บริษั ทหลั ก ทรั พ ย์จั ด การกองทุน ยูโ อบี
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทังนี ผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิ ดรวมไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทเว็
ี บไซต์ของ
บริษัทจัดการ www.uobam.co.th
 ในกรณีทผูี ้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทบริ
ี ษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
เพือทีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง (Connected
Person) ได้ทสํี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
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 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่าวทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย
ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเว็
ี บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที 12 มกราคม 2564
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

