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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิตี ฟันด ์

UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF 
 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแห่งทนุ  

อายุโครงการ  :   ไม่กาํหนด   

วันทไีดรั้บอนุมัตใิห้จัดตงัและจัดการกองทุนรวม : 17 กนัยายน 2553 

วันจดทะเบียนกองทนุรวม  : 20 กนัยายน 2553 

นโยบายการลงทุน  :  

กองทนุจะนาํเงินลงทนุทีระดมไดไ้ปเนน้ลงทนุในตราสารทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีมี

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลทีสมาํเสมอ มีแนวโนม้การจ่ายเงินปันผลทีดี หรือ มีแนวโนม้การลงทนุทีดีในอนาคต โดยผูจ้ดัการ

กองทนุจะพิจารณาหลกัทรพัยที์จะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจของประเทศและแนวโนม้การลงทุนของบริษัทเป็นหลัก 

ทงันีเพือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัโดยมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรพัยด์งันี 

1. ประวตัิการจ่ายเงินปันผลในอดีต 

2. ผลประกอบการในปัจจบุนัและในอนาคต 

3. แนวโนม้การจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนทีมีความมนัคง และ/หรือ มีความผนัผวนตาํ รวมถึงสภาพคล่องของหลกัทรพัย์

ประกอบดว้ย ทงัน ีกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทดงักล่าวโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีมากกว่า

หรือเท่ากบั 80% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ โดยเงินทุนส่วนทีเหลือจะนาํไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสาร

กงึหนีกงึทุน ใบสาํคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรพัยห์รือทรพัย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสาํนกังานประกาศกาํหนด ทงันี ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัททีลงทุน

ไตรมาสละ 1 ครงั โดยผูจ้ดัการกองทุนจะนาํเสนอผลการพิจารณาใหแ้ก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 

อย่างไรก็ตามหากมีปัจจยัหรือเหตการณที์ผูจ้ดัการกองทนุมีความเห็นว่าอาจเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทาง

การเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารอย่างมีนยัสาํคญัก่อนรอบการพิจารณา ผูจ้ัดการกองทุนจะปรบัเปลียนการลงทุนในหุ้น

ดงักล่าวใหเ้หมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรพัยข์า้งตน้ 
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ทงันี กองทนุจะไม่ลงทนุในหรอืมีไวซ้งึหลกัทรพัย หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัททีไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) ตราสารหนีทีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกับตัวแปร (Structured Notes) 

สญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) รวมถึงตราสารหนีทมีีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(non – investment grade) 

และตราสารหนีทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated Securities) ทงันี กองทนุอาจมีไวซ้งึตราสารหนีทีมีอนัดบั

ความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัไดร้บัการจัดอนัดับ

ความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะทีกองทนุลงทนุเท่านนั 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้รับจากเงนิลงทนุ : 

โอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีภายในประเทศ รวมถงึตราสารอืน  ๆทีกองทนุลงทนุ 

 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี11 สนิสดุวันท ี31 สิงหาคม 2564 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับลักษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

 กองทนุนีไมก่าํหนดประเภทผูล้งทนุ และไม่แบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

2. กองทุนรวมนีมจีาํนวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด ? 

2,000 ลา้นบาท  

บรษัิทจดัการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทนุทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

กองทนุมีวตัถปุระสงคเ์พือตอบสนองการลงทนุของผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล โดยกองทุนจะเนน้ลงทุน

ในตราสารทุนของบรษัิททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ซึงบริษัทดังกล่าวมีประวตัิการจ่ายเงินปันผล

ทีสมาํเสมอ มีแนวโนม้การจ่ายเงินปันผลทีดี หรือมแีนวโนม้การลงทนุทีดีในอนาคต ทงันีเพือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นหลกั 

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญตอ่เงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยต์ราสารทนุ รวมถงึตราสารอืนๆทีกองทนุลงทุน 

2. การผิดนดัชาํระหนีของผูอ้อกตราสารไมส่ามารถชาํระเงินและดอกเบียตามกาํหนดเวลา 

 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมทมุ่ีงเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทุนทีไม่มีประกันและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

6. กองทุนรวมนีมรีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสินสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 31 สิงหาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับขอ้กาํหนดในกาซือขายและโอนหน่วยลงทนุ  

1. กองทนุรวมนีมวีิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจาํนวนเงินขนัตาํ ดงันี 

การสงัซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการตังแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยจ์นถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดงันี 

- บริษัทจัดการ 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนอืนทีบรษิทัจดัการแต่งตงัขนึ 

ผูล้งทุนสามารถชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครงัเดียวเต็มจาํนวนทีสงัซือ โดยชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงนิโอน 

เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรอืคาํสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัสาํนกังานของ  บริษัทจัดการ หรือ

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทีรบัคาํสงัซอืภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทุนเท่านนั  

ในกรณีทีชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสังจ่ายเงิน ผูส้ังซือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัทีที

สงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือเขา้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรพัยที์บริษัทจดัการเปิดไวข้อง

ธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคาร ยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

และบญัชีสงัซอือืนๆ ซงึบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

ในกรณีทีบรษิทัจัดการจะเรมิรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนผ่านเจา้หนา้ทีทางโทรศพัท ์(Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ

จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ ทงันี การดาํเนินการและหลกัเกณฑต์อ้งเป็นไป

ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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- Internet 

บริษัทจัดการจะรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ตเมือได้รบัความเห็นชอบจากสาํนักงาน โดยผูถื้อหน่วยลงทุน

จะตอ้งลงนามในคาํขอใชบัริการซอืขายหน่วยลงทนุผ่านสืออเิล็กทรอนิกสแ์ละปฏิบตัิตามเงือนไขทีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอ

ใชบ้รกิาร  

คาํสงัซือหน่วยลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตจะสมบูรณต่์อเมือผูส้ังซือไดท้าํรายการสงัซือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ

ไดร้บัเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบริษัทจัดการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ผูส้ังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ

ยกเลิกคาํสงัซอืหน่วยลงทนุนนัได ้เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีทีมีขอ้ขัดขอ้งของระบบอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถรบัเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนดงักล่าว 

และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุไดใ้หถ้ือว่ายงัไม่มีการทาํรายการการสงัซอืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนนั 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอนืๆ (ถ้าม)ี  

ในกรณีทีผูส้งัซอืหน่วยลงทนุชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกตอ้งและครบถว้นเป็นไปตามการรบัชาํระและการเก็บรกัษา

เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบรอ้ยแล้วนัน หากบริษัทจัดการไม่ได้รบัใบคาํสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทาํการขาย  

หน่วยลงทุน จนเป็นผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้บริษัทจัดการจะเก็บรกัษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้

ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสังซือหรือบญัชีกองทุนทีบริษัทจดัการเปิดไว้

กบัธนาคารพาณิชย ์ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผูส้งัซอืหน่วยลงทนุไดช้าํระเงินค่าซอืหน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะไดร้บั

ใบคาํสงัซอืหน่วยลงทนุครบถว้นสมบรูณ ์ทงันี บรษัิทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคาํนวณไดเ้มือสินวนัทาํการขายหน่วย

ลงทนุ ณ วนัทีไดร้บัใบคาํสงัซือหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูซ้ือจะไดร้บัการจดัสรรต่อไป 

ทงันี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนไดบ้นัทกึข้อมลูสงัซอืหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลยีนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถงึกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดท้างเว็บไซตข์อง บรษัิทจดัการ 

ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะตอ้งเป็นไป

ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุรบัคาํสงัสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได ้ในกรณีทีบริษัทจัดการ

เห็นว่าการหยุดรบัคาํสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผูถ้ือ

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรืองดังกล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สาํนักงานและสาขาของ

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซอืคืนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั พรอ้มทงัลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั 
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 การรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยระบเุป็นจาํนวน ดงันี 

 

 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํการขายคืนหน่วยลงทนุไดที้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือคืนไดทุ้กวนัทาํการ 

โดยจะเปิดรบัคาํสงัขายคืนตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย จนถงึเวลา 15.30 น .โดยติดต่อไดที้ 

-   บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด  

    โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

-   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี  

- Internet 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

-   ช่องทางอืนๆ (ถ้าม)ี 

 

ท่านจะไดร้บัชาํระเงินภายใน 5 วนัทาํการนบัตงัแต่วนัถัดจากวนัรบัซือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก

ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet 

หรือ prompt pay เป็นตน้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผูถื้อหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์

หรือนาํส่งโดยผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน ตามทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บรษัทจดัการมสีิทธิจะปฏิเสธการสงัซอืหน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี 

1. กรณีเอกสารหรือขอ้มูลทีบริษัทจัดการไดร้บัจากผูซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือกรณีทีบริษัทจัดการ

เกิดขอ้สงสยัว่าการซือหน่วยลงทนุของผูซื้อหน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงนิ 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบรหิารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดย

จะพจิารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจาํนวนเงินของการสงัซือหน่วยลงทุน ทงันีเพือเป็นการรกัษาผลประโยชน์

ของกองทนุรวมกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

 

3. กองทนุรวมนีมข้ีอกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รับซือคนื

หน่วยลงทนุตามคาํสังทรีับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทนุไว้อย่างไร ? 

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดมี้คาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บรษัิทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล    

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด 
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(2) มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยังไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่  

ผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผูดู้แลผลประโยชนย์ังไม่ได้

รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่

ถูกตอ้งนนัต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถูกตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์นึไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคารบัซอืคืนหน่วยลงทุนทีถกูตอ้ง 

(3) มีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล

ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือคืน

หน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งนันต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตงัแต่หนึงสตางคข์ึนไป และคิดเป็นอัตรา

ตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง  

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลือนไดไ้ม่

เกิน 10 วันทาํการนับตงัแต่วันทาํการถัดจากวันทีมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผันจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทงันี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษัิทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ทีทาํการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานทีติดต่อ

ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนทีใชใ้นการซือขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทีไดมี้คาํสงั

ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจง้การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรืองดังกล่าว พรอ้มทงัแสดงเหตุผล

และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรือการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้

ผูดู้แลผลประโยชนด์าํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้

(3) ในระหว่างทีบรษัิทจดัการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนนัหากถงึวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนวนั

อืน และมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทนุอีก บรษัิทจดัการจะตอ้งรบัซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บรษิัทจดัการ

จะตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ใหเ้สร็จสินก่อน แลว้จึงชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนันนัๆ ต่อไป 

การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทีรบัไวแ้ล้ว หรือจะหยุดรับคาํสังซือ หรือ

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลา

ดงักล่าวจากสาํนกังาน  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจุาํเป็นอืนใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์ังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัสาํคญั  

(ก) ตลาดซอืขายหลกัทรพัยที์กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ ทงันี เฉพาะในกรณีทีกองทนุรวม

ลงทุนในหลักทรพัยที์ซือขายในตลาดซือขายหลักทรพัยแ์ห่งนนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของ

กองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึเหตุ

ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือหน่วยลงทนุทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัคาํสงัซอืหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เนืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนนั ๆ มีส่วนเกียวขอ้งกับการกระทาํอย่างใดอย่างหนึง

ดงันี  

1. การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย  

3. การกระทาํทีเป็นการปฏิบตัิตามคาํสงัเกียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบ เพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกับลูกคา้ได้

ในสาระสาํคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

ของตนอนัเนืองมาจากการทีบรษัิทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการ

จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายล่วงหนา้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 

3 วันทาํการ  

(6) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเพอืเลิกกองทนุรวม ตามขอ้ 22.1.2 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

2. เมือปรากฏเหตตุามขอ้ 1. และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสงัซือ 

หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผูถ้ือหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุน

ทวัไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทงั

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีทีบรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุตามขอ้ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทาํการ ใหบ้รษิัทจัดการกองทุนรวมดาํเนินการดังนี ก่อนการเปิดรบั

คาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 

วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนนัใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสังซือ หรือคาํสงัขาย

คืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทมีีคาํสงัซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขาย หรือรบัซือคืน

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุนทวัไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสังซือหรือ

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบรษิัทพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุนทวัไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุดทาํการ

ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมหยดุรบัคาํสงัซอื และคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

สาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้เกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัในกรณีดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 

5 วันทาํการก่อนถึงวนัหยุดทาํการกรณีพิเศษนนั โดยจดัใหมี้ขอ้มูลเรืองดังกล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือ

ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขาย หรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

การหยดุขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพอืรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให ้

บรษัิทจัดการหยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัวคราวตามระยะเวลา

ทีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

4. วิธีการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได ้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการกาํหนด 

ซงึอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการเท่านนั การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดหนงึ (“กองทนุเปิดตน้ทาง”) เพือซอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม

เงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิัทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึไดห้กัค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทาง (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดปลายทาง 
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5. กองทนุรวมนีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลักเกณฑ์ทีสาํนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และ/หรือ ทีแกไ้ขเพมิเติม 

 

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุ

ได้จากช่องทางใด ? 
 

 ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุไดจ้ากทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน   

 
1. กองทุนรวมนีมกีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

-  รูปแบบอืนใดตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการพจิารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงใหก้ับผูส้งัซือ

หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบทีมี

การเปลียนแปลง แกไ้ข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยผูส้งัซือหรือ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดภ้ายหลัง ตามหลักเกณฑ ์และ

เงอืนไขทีบรษัิทจดัการกาํหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมรูปแบบและ/หรือเงือนไข

ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการ

กองทนุรวม และไม่ถือว่าเป็นการดาํเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกดัสิทธิ กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว 

เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 

จะนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนทีถืออยู่ 

 

3. ช่องทางและวิธกีารทผู้ีถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบรษิัทจดัการได้

ที website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมช่ีองทางและวธิีการร้องเรียน อยา่งไร ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อบรษิัทจดัการที  

- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท ์0-2786-2222 หรือ  

- สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท ์0-2033-9999 

 

5. กองทุนรวมนีมนีโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี 
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บุคคลทเีกียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

  

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศิรกิลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนิช กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  

2.  นางสุนร ี  พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบตัิการ  

3.  นายเจิดพนัธุ ์  นิธยายน กรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ  

4.  นางสาวรชัดา  ตงัหะรฐั   กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จาํนวน 103 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุรวม  

เท่ากบั 347,858,073.86 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 

1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนร ี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการ 

5. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการ 

6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

10. นายปราโมทย ์ เลา้สมบรูณ ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล  กรรมการ 

3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

4. นายสิทธิศกัดิ ณัฐวฒุ ิ  กรรมการ 

5. นายชยัยนัต ์ จนัทนคีร ี  กรรมการ 

6. นายชยัพฤกษ ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 

7. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

8. นางสาวนพรตัน ์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

9. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ  กรรมการ 

10. นางสาวลินดา อบุลเรียบรอ้ย กรรมการ 

11. นายวีรยทุธ หลีหล์ะเมียร  กรรมการ 

12. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัติ  กรรมการ 

13. นางสาวชืนสุมน พรสกลุศกัดิ  กรรมการ 

14. นางสาวอญัชลี งามวุฒิกลุ  กรรมการ 

15. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ กรรมการ 

16. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร  กรรมการ 

17. นายกิตติพงษ ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

18. นางสาวสิริอนงค ์ ปิยสนัติวงศ ์  กรรมการ 

19. นายฐิติรฐั รตันสิงห ์  กรรมการ 

  
5. รายชือผู้จัดการกองทนุ ประวัตกิารศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานทีเกียวขอ้งกับการบริหารจัดการ

 กองทุนรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ขอ้มลู ณ วนัที 11 มกราคม 2564)  

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นางสาวพชัราภา มหัทธนกุล*, CFA 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ,                    

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน),                             

Seattle University, USA 

 บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบญัชี), 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน,              

บลจ.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ,               

บลจ.ธนชาต จาํกัด   

 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,              

ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายวิจยั,                                       

บริษัทหลกัทรพัยเ์พือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 

 นกัวิเคราะหอ์าวโุส ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์          

CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห ์ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์                         

Nava Finance & Securities Plc. 

หวัหนา้                               

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นายสิทธศัิกด ิณัฐวุฒ*ิ, CFA 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

  

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต 

(การเงิน),                            

Seattle University, U.S.A. 

 ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ, 

การเงิน),                          

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต 

(ภาษาองักฤษ, เกียรตินิยม

อนัดบั 2),                        

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ    

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส, หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุตราสาร

ทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการลงทุนตราสารทนุ,                       

บลจ. กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน,                  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

  

  

 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การตลาด),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2),  ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,    

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์                                        

Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผูช้ว่ยนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์                           

Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

นายชัยยันต ์จันทนคีรี, CFA 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน),                         

Southern Newhampshire 

University, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ   

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการ (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,            

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 First Vice President, Investment Department, 

บลจ. ซีไอเอม็บี-พรนิซิเพิล จาํกดั 

 Senior Assistant Vice President / Private 

Clients Investment Dept., Bualuang Securities 

PLC.  

 Assistant Manager / United Securities PLC.  

 Specialist / Bangkok Capital Alliance.  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

นายชัยพฤกษ ์กุลกาญจนาธร*, CFA 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน), 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

(วิศวกรรมเครอืงกล), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบรุ ี

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ    

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส, บลจ.แอสเซท พลสั จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส,                                            

บลจ.เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. ทหารไทย จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. วรรณ จาํกัด 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวลัลิกุล*, 

ผูอ้าํนวยการ,                                    

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1)

สถาบนับณัฑิตพฒัน บรหิารศาสตร ์

 วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

(วิศวกรรมเครอืงมือ, เกียรตินิยม

อนัดบั 1) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 

 ผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Assistant Vice President,                                            

บลจ. กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

 Assistant Vice President, บลจ. ภทัร จาํกดั 

 Fund Manager,บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 

 Fund Manager, บลจ. ธนชาต จาํกดั 

 Assistant Manager,                                                      

บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1),                          

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การ

ธนาคารและการเงิน)

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร,์ เกยีรตินิยม

อนัดบั 1)                          

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ,                     

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                            

บลจ. ธนชาต จาํกดั 

 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,               

บลจ. ซีไอเอม็บี –พรนิซิเพิล จาํกดั 

 ทปีรกึษาการลงทนุ, ฝ่ายทีปรกึษาการลงทุน,              

บล. ยไูนเต็ด จาํกดั (มหาชน) 

 ทปีรกึษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                        

บลจ. ยูไนเต็ด (จาํกดั) มหาชน 

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

* ปฏิบตัิหนา้ทีเป็นผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการสญัญาซือขายลว่งหนา้ (ถา้ม)ี 

 

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี มดีงันี  

1. บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

2. บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

3. บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

4. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท ์1115 

5. ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

6. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 

7. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

8. บริษัทหลักทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

9. บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

10. บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

11. บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

12. บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมโิก ้จาํกดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

13. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

14. บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
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15. บริษัท หลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2165-5555 

16. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

17. บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

18. บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

19. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

20. บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

21. บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

22. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซา่ จาํกดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

23. บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

25. บริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี จาํกดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

26. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

27. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2629-5588 

28. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 

29. บรษัิท ฮวัเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั : โทรศพัท ์0-2223-2288 

30. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

31. บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

32. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

33. บริษัทหลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทุน เวล็ธ ์เมจิก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

34. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

35. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

36. บริษัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

37. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

38. บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

39. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จาํกดั :   โทรศพัท ์0-2410-1996 

40. บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

41. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

42. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

43. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

44. บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนอืนๆ ทีบรษัิทจดัการแต่งตงัขนึ (ถา้มี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุนีคือ ? 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 
 

8. ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนนคีือ ? 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์0-2724-5625 โทรสาร 0-2724-5277 

นอกจากหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตังผูดู้แลผลประโยชนแ์ล้วยงัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์

ของผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิมเติมเกยีวกับกองทนุรวมนี 
 

 

 

1.   ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทนุได้จากช่องทางใด ? 

 ผูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักองทนุไดที้ 

 -  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 -  ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) 

 -  เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนไดที้เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม  
 

 

1) ความเสียงทางธุรกจิ (Business Risk) คือความเสียงทเีกิดจากผลการดาํเนินงานของผู้ออกตราสารทกีองทุนไป

ลงทนุ ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการ0ทาํกําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการ

แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทนุในตราสารต้องสูญเสียเงนิลงทนุได ้

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

บริษัทจัดการวิเคราะหปั์ จจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี

รวมทงัสามารถพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนไปลงทนุไดท้งัตราสารหนีและตราสารทนุโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุ

เป็นสาํคญั 

2) ความเสียงจากความสามารถในการชาํระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็นความเสียงจากตราสารหนีที

กองทนุรวมไปลงทุนทอีาจจะมีการผิดนัดชาํระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนันๆไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบยี

มาจ่ายเมอืถงึวันทคีรบกาํหนดทตี้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่อง

พอทจีะมาจ่ายคืน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆของผูอ้อกตราสาร และคัดเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี 

รวมทงัสามารถพิจารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนไปลงทุนไดท้งัตราสารหนีและตราสารทุนโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทุนเป็น

สาํคญั 

3) ความเสียงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเสยีงจากความผันผวนของราคาตราสาร ทีเกิดจากการเปลียนแปลงใน

สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึงเป็นความเสียงทบีริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถ

จะควบคุมได้  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

บริษัทจัดการ จะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทังติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อราคา และยัง

สามารถปรบัสดัส่วนการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนีหรือตราสารทุนไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบ

ต่อราคามลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

4) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) คือความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในตราสาร

ทมีสีภาพคล่องในการซือขายตาํ  ทงันีสภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงคแ์ละอุปทาน และคุณภาพของตราสาร 

ณ ขณะนันๆ  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

บรษัิทจดัการจะเนน้ลงทนุในตราสารทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องค่อนขา้งสงูเพือลดความเสียงในส่วนนี 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนท ี1 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามทีระบุใน ขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.1 ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใด

อย่างหนงึดงันี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ หรือศุกูกทีผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ์ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี 

4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และ

ไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น

บคุคลดงันี 

4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงนิทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บรษัิทหลกัทรพัย ์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ ตอ้งขนึ

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่

อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของตราสารที

ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

5 ทรพัยส์ินดงันี  

5.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทวัไป

ของ SET (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอาจ

ทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือขายใน SET) 

5.2 ตราสารทนุทีออกโดยบรษัิททีจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย ซงึหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ

ขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึบรษัิททีอยู่

ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือขายใน SET) 

5.3 หุน้ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1  

5.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  

5.4.1 ตราสาร Basel III  

5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

5.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และ

ไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น

บคุคลดงันี 

5.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ ตอ้งขนึ

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6.1 reverse repo 

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

5.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดาน

ซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่

ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ

ขายใน SET  

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง

พนืฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเชา่ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง

ทีสาํนกังานกาํหนด 

5.8 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.2 ทีจดทะเบียนซอืขายหรืออยู่ใน

ระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุ

ทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํให้

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 

แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยส์ินใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET 

6 หน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพืนฐาน 

อสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที

สาํนกังานกาํหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

7 ทรพัยส์ินอืนนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

 

ส่วนท ี2 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษัิททกุบรษัิททีอยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยส์ินทีลงทนุใน benchmark +10% 

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

 

ส่วนท ี3 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) *** 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตวัแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใชเ้งนิ ทีนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้งั

จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตังขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษัิทเงินทนุ 

1.4 บรษัิทเครดิตฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์ินทีกองทนุ ไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลีย

ในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น 

MF ทีมอีายโุครงการ < 1 ปี 

ใหเ้ฉลียตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัMF ที

อายคุงเหลือ ≤ 6 เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ 

≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งิน ทีมีเงือนไขหา้มเปลียนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้

การรบัโอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด หรือมเีงือนไขให้

กองทนุ สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

(ขอ้นีไม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีลงทนุในตวัแลก

เงนิ ตวัสญัญาใชเ้งิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุ 

หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมกีารลงทนุใน derivatives เพือใหท้รพัยส์ินดงักล่าว

มีอายสุอดคลอ้งกบัอายุกองทนุ) 

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 total SIP ซงึไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตาม 

ผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึหนี

กงึทนุ ศุกกู หรือตราสาร Basel III ทีมลีกัษณะครบถว้นดงันี 

6.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของขอ้ 5 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุที

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

*** สาํหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกับ product limit 

 

ส่วนท ี4 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนงึ ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกันตอ้งมีจาํนวนหุน้

ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั (ไม่นบั

รวมการถือหุน้ของกองทนุวายุภกัษ)์ 

2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกงึทุน 

ตราสาร Basel III และศุกกู 

ของผูอ้อกรายใดรายหนงึ (ไม่

รวมถึงตราสารหนี ภาครฐัไทย 

หรือ ตราสารหนีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงนิ (financial liability)1 ของผูอ้อกตรา

สารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทงัน ีใน

กรณีทีผูอ้อกตราสารมีหนีสินทางการเงนิทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี

ถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนาํมลูค่าหนีสินทางการเงนิ

ดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู

หนีสินทางการเงนินนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมีการเผยแพรเ่ป็นการทวัไป และในกรณีที  

ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั เวน้แต่ในกรณีทีผูอ้อกตราสารได้

มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีกองทนุลงทุนในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้

บลจ. ลงทนุเพอืกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 

ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครงั เวน้แต่กรณีทีผูอ้อก

ตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมลีกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทีออกหน่วยนนั เวน้

แต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property ทีออก

หน่วยนนั  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
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1 
หนีสนิทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

นนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชพีบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 

 

ทงันี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

ว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแกไ้ขเพมิเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน    

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจาก      

กองทนุรวม 

อัตราตาม   

โครงการ  

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2562-31/8/2563 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2561-31/8/2562 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2560-31/8/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด 

    (ทปีระมาณการได้) 2 

ไม่เกิน 2.33795 1.7602 1.7604 1.77 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.14 1.6050 1.6052 1.61 

1.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.06955 0.0268 0.0268 0.03 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1284 0.1284 0.1284 0.13 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทปีระมาณการไม่ได ้

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจรงิ 0.0144 0.0117 0.01 

2.2 ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์ ตามทีจ่ายจรงิ - 0.0201 0.02 

2.3 ค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามทีจ่ายจรงิ 0.0062 0.0014 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย                       

ทเีรียกเก็บจริงทังหมด 3  

  ไม่เกิน 2.87295 1.7808 1.7936 1.80 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์               

(ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิ) 

ตามทจี่ายจริง 0.26 0.30 0.49 

     
ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้สังซือ 

หรือผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

เรียกเก็บจริง 

2561 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4
 ไม่เกิน 0.50 0.50 0.50 0.50 

2. ค่าธรรมเนียมการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ 
4
 ไม่เกิน 0.50 0.50 0.50 0.50 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 4
  

 3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนเขา้ ไม่เกิน 0.50 ยกเวน้ 5 ยกเวน้ 5 ยกเวน้ 5 

 3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนออก ไม่เกิน 0.50 ยกเวน้ 6 ยกเวน้ 6 ยกเวน้ 6 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ
 7

 10 บาทต่อจาํนวนหน่วย

ลงทุนทุก 500 หน่วย หรอื

เศษของ 500 หน่วย 

10 บาทต่อจาํนวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย                  

หรือเศษของ 500 หน่วย 

หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิมหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี 

2. อัตราไม่เกินต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักดว้ยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตงัแต่วนัถดัจากวนัทคีาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธิครงัลา่สดุจนถึงวนัทีคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3. อตัราไม่เกินรอ้ยละตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทุนรวม 

4. อตัราไม่เกินรอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ 
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5. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปลยีนเขา้ แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนดว้ย 

6. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปลยีนออก แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทุนดว้ย 

7. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทียนืคาํขอใหท้าํรายการดงักลา่ว 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการทีเรยีกเก็บจรงิซงึแสดงเกินกว่าอตัราทีระบุไวใ้นโครงการ เกิดจากวิธีการคาํนวณ ทังนี ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว บรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บจรงิไม่เกินอตัราตามทีโครงการระบุไว ้

 

ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ ค่าใชจ้่ายจากทีไดร้ะบไุวใ้นโครงการบริษัทจดัการ

ของสงวนสทิธิทีจะกระทาํการดงักลา่วโดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 

60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายทีเพิมขนึดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ 

สถานทีในการซอืขายหน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษัิทจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ฟันด์ 

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2563 

      
ชอืบริษัทนายหน้าซือขายหลักทรัพย ์

ค่านายหน้า 

ซือขายหลกัทรัพย ์

ร้อยละของค่านายหน้า 

ซือขายหลักทรัพยร์วม   

1 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 182,570.90   16.46  

2 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 136,951.36  12.35  

3 บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 124,755.07  11.25  

4 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 115,108.77  10.38  

5 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 92,628.36  8.35  

6 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 75,051.84  6.77  

7 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 63,469.05  5.72  

8 บริษทัหลกัทรพัยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั  62,552.35    5.64  

9 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 48,479.52  4.37  

10 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) 42,089.09  3.79  

11 อนืๆ 165,578.68   14.93  

   รวม         1,109,234.99  100.00  
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ตารางสรุปผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทนุ    20 ก.ย. 53 

วันสินสดุรอบบัญช ี       31 ส.ค. 63 

 
 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

- ดชันีชีวดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI)  

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษัิทจดัการลงทนุ 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -38.8822% 

  

ผลตอบแทนกองทุนรวม -16.88% -2.58% 75 -5.03% 75 -19.68% 75 -3.57% 25 -0.10% 75 N/A N/A 6.90%

ผลตอบแทนตัวชวัีด -14.59% -1.90% 50 0.21% 25 -17.83% 50 -3.74% 25 2.81% 5 N/A N/A 5.14%

ความผันผวนของกองทุน 26.11% 8.69% 5 24.57% 5 27.13% 75 16.86% 25 13.94% 25 N/A N/A 16.39%

ความผันผวนของตัวชีวัด 26.84% 8.50% 5 25.13% 5 27.76% 75 18.52% 75 15.83% 75 N/A N/A 15.64%

Percentileกองทนุ
ตงัแต่จดัตงั

กองทุน
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ขอ้มลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
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ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2563 

 

87.15% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ ดิวิเดนด์–โฟกสั อิควิตี ฟันด ์

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563 

--ไม่ม-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดที้ website ของบรษัิทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน 

 บริษัทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอืนเพอืบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์เพอืให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ

สอบถามขอ้มูลอนืเพมิเตมิได้ท ีwww.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด    

ยูโอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกัส อคิวิต ีฟันด ์เมอืเหน็ว่าการลงทนุในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์าร

ลงทุนของผู้ลงทนุ และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีทมีีเหตกุารณไ์ม่ปกตผู้ิลงทนุอาจได้รับชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้

ในหนังสือชีชวน 

 ในกรณีทกีองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกัส อิควิต ีฟันด ์ ไม่สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องได้

ตามทสีาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามทีมีคาํสังไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบ ี

(ประเทศไทย) จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทังนี ผลการดาํเนินงานของ

กองทุนเปิดรวมไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 

ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทเีว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 ในกรณีทผู้ีลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทบีริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  และ

ประกาศตา่งๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 

เพือทบีริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขายหลักทรัพยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทอีาจมผีลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลทเีกยีวข้อง (Connected 

Person) ได้ทสีํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 
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 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทไีด้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวทสีาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้้วย 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทังหมด 

ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเีว็บไซตข์องบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 

  

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที 12 มกราคม 2564 
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