
กองทนุเปิด ยโูอบี ทริกเกอร์ 14    1 

  

 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลด ์
UOB Smart Gold Fund : UOBSG 

 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ เพียงกองทนุเดียว  

  ท่ีมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล (ช่ือยอ่: UOBSG-N)  

  และชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือยอ่: UOBSG-D) 

อายุโครงการ  :   ไมกํ่าหนด  

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 21 มกราคม 2553 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม  : 31 สงิหาคม 2553 

นโยบายการลงทุน  :  

เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC ท่ี
ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึง่เป็นองค์กรท่ีไมแ่สวงหากําไรท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย
กองทนุจะเน้นลงทนุในทองคําแทง่ เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหกั
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุ โดยกองทนุดงักล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง 
และสิงคโปร์ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะลงทนุในกองทนุหลกัท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก โดยรายละเอียดของกองทนุ SPDR 
Gold Trust จะระบใุนสว่นท้ายของหนงัสือชีช้วนนี ้

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ี
จะเกิดขึน้ (Hedging) เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึง
ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และ
ตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผู้ออกตราสาร (unrated securities) 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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โดยสว่นท่ีเหลือจะลงทนุในทรัพย์สนิตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอยา่งตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้อง
กบันโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ 

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  : 

โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์
ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 
 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 11 สิน้สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร ? 
กองทนุรวมนีมี้การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมี
วิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิแตกต่างจากกองทนุรวมทัว่ไป โดยจะมีการแยกคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุสําหรับ
แตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ และมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอาจมีมลูคา่เทา่กนัหรือแตกตา่งกนัได้ 

 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

1,400 ล้านบาท  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 
3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา

เท่าใด? 
เหมาะสําหรับเงินลงทนุท่ีต้องการกระจายความเส่ียงโดยการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุ
สว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับสว่น
ใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีลงทนุ และดอกเบีย้รับ 

 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก 
2. ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ท่ีกองทนุลงทนุ 
3. อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 
5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 กรกฎาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 
 
ช่ือกองทนุ : SPDR Gold Trust  

นโยบายการลงทุน 
เน้นลงทนุในทองคําแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําหกัค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุ 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ มีนโยบายเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่เป็นกองทนุ
ประเภท Exchange Traded Fund จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย World 
Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึง่เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุ ดงันัน้ความ
เส่ียงจากการลงทนุในกองทนุ ได้แก่ 

ปัจจัยความเส่ียง 
(ก) ความเส่ียงจากตลาดโดยรวม (Market Risk) คือ 
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

(ข) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ (Liquidity Risk)  คือ 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายต่ํา  ทัง้นีส้ภาพคลอ่งดงักลา่วเกิดจากอปุสงค์
และอปุทาน และคณุภาพของหลกัทรัพย์ ณ ขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : เน่ืองจากกองทนุ SPDR Gold Trust เป็นกองทนุอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซือ้ขายได้ทุกวนัทําการ จึงทําให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 

(ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  (Foreign Exchange Risk / Currency Risk) คือ 
ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

โดยปกติกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ จะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน จึงอาจมีความ
เส่ียงสงูจากอตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุต่างประเทศ ซึง่อาจทําให้ผู้ลงทนุได้รับเงินต้นคืนต่ํากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ ทัง้นี ้
ในอนาคตกองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมีต้นทนุ
สําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

(ง) ความเส่ียงท่ีราคา ETF ในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทนุตา่งประเทศอาจมากกวา่หรือน้อยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุ  
(NAV) ของกองทนุต่างประเทศ เน่ืองจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุต่างประเทศ เปล่ียนแปลงไปตาม
มลูค่าตลาดของทองคําท่ีกองทนุต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะท่ีราคาของกองทนุหลกัในตลาดหลกัทรัพย์เปล่ียนแปลง
ตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ จงึมีโอกาสท่ีกองทนุอาจซือ้หรือขาย ETF ของกองทนุต่างประเทศ
ในราคาท่ีสงูกวา่หรือต่ํากวา่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วย (NAV) ของกองทนุตา่งประเทศๆ  
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(จ) ความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security) 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ หากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี
กองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามสญัญาดงักลา่ว  ดงันัน้เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะ
ทําธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์ 

(ฉ) ความเส่ียงจากการท่ีคา่บริหารกองทนุตา่งประเทศจะเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก กองทนุในตา่งประเทศมีการกําหนดคา่ 
บริหารจดัการไว้ท่ี 0.4% ต่อปีเป็นเวลา 7 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกสญัญากบั Marketing Agent ทัง้นี ้หากในเดือนใด
ค่าบริหารจดัการของกองทนุต่างประเทศสงูกว่า 0.4% ต่อปี Sponsor และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทนุต่างประเทศ เพ่ือท่ีจะทําให้ค่าใช้จ่ายกองทนุต่างประเทศเท่ากบั 0.4% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของ
กองทนุในต่างประเทศมีโอกาสมากกว่า 0.4% ต่อปีได้ ในกรณีท่ีกองทนุในต่างประเทศเกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จนทําให้ค่าใช้จ่าย
กองทนุทัง้หมดเกินกว่า 0.7% ต่อปี เพราะกองทนุจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent 
รวมทัง้หมดได้ไมเ่กิน 0.3% ตอ่ปี 

อนึ่ง เม่ือครบกําหนดเวลา 7 ปี หรือเกิดการยกเลิกสญัญากบั Marketing Agent ค่าบริหารจดัการกองทนุก็อาจจะ
มากกวา่ 0.4% ตอ่ปี 

(ช) ความเส่ียงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไมไ่ด้รับการคุ้มครองภายใต้ Investment Company Act 1940 ซึง่เป็นกฎหมาย 

ท่ีกํากบักองทนุรวมในต่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ไม่ได้รับการกํากบัดแูลจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ในลกัษณะเดียวกบักองทนุรวมในต่างประเทศทัว่ไป แต่อย่างไรก็ตาม กองทนุหลกั SPDR Gold 
Trust ทําการจดทะเบียนอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ American Stock Exchange และ New York Stock 
Exchange ซึง่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ซ) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการจํากดัความรับผิดชอบของผู้ รักษาทรัพย์สนิ 
ผู้ รักษาทรัพย์สินต้องชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถ้าความ
เสียหายนัน้เป็นผลจากการจงใจเลินเล่อ การละเว้นไม่ปฏิบติั หรือจงใจปฏิบติัในทางท่ีก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง
ตอ่กองทนุ แตผู่้ รักษาทรัพย์สนิไมต้่องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพยืสินท่ีเก็บรักษา ชํารุด สญูหาย เกิด
จากภยัธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย เป็นต้น 

(ฌ) ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทนุ (Country Risk) 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 30 มถุินายน 2563 

 

* ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยนัผลการ
ดําเนินงานในอนาคต  
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในกาซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน  

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน 
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับสํานักงานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้
ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

และบญัชีสัง่ซือ้อ่ืน ๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

- INTERNET 

-  บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วย
ลงทนุ จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชี
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เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั่งซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับการจดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกั
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดไมจ่่ายเงินปันผล กบั ชนิดจ่ายเงินปันผล ของกองทนุ
เปิดยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีก้ารสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี บริษัท
จดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้

 

 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนั
ทําการ โดยจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถ
ติดตอ่ได้ท่ี 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลคทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวนมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและ
ราคาหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ี
มีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการใน
ต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
วิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็น
ต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้    
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด  
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดท่ีซือ้หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว  แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้
ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
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(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า
ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
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3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจ
ตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์
และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่
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น้อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้  ภายในกลุ่มกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด  ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้  การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง  การขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้
หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือ
นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือ
รูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  
- สํานกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 

 
5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์    13 
 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  
   
1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2.  นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3.  นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4.  นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จํานวน 102 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไมจ่่ายปันผล เทา่กบั 56,381,472.86 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายปันผล เทา่กบั 7,522,880.78 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

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

 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

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

 

 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

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

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

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

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

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

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

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิ

ปันผล 
ชนิดไม่

จ่ายเงนิปันผล 

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

2. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700   

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

4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000   

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

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115   

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

8. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800   

9. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000   
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ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิ

ปันผล 
ชนิดไม่

จ่ายเงนิปันผล 

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

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

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

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

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

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

16. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000   

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

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

19. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000   

20. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677   

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

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

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

24. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2648-1111   

25. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555   

26. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600   

27. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2629-5588   

28. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327 หรือ 0-2359-0000   

29. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั : โทรศพัท์ 0-2223-2288   

30. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888    

31. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797    

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

33. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508,    0-2861-6090       

34. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000    

35. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000    
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิ

ปันผล 
ชนิดไม่

จ่ายเงนิปันผล 

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

37. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท์ 0-2410-1996    

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

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

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

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

42. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000    

43. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888   

 
7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 

 
 

1.   ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 
 -  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 -  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 -  เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 
 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม  
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ มีนโยบายเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึง่เป็นกองทนุประเภท 
Exchange Traded Fund จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย World Gold Trust 
Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในทองคําแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของ
ราคาทองคําในตลาดโลกหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุ ดงันัน้ความเส่ียงจากการลงทนุในกองทนุ ได้แก่ 
 
1. ความเส่ียงทางตลาด ( Market Risk)  

คือ ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

 
2. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องในการซือ้ขายต่ํา ทัง้นีส้ภาพคล่องดงักล่าวเกิดจากอปุสงค์
และอปุทาน และคณุภาพของหลกัทรัพย์ ณ ขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
 เน่ืองจากกองทนุ SPDR Gold Trust เป็นกองทนุอีทีเอฟ ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซือ้

ขายได้ทกุวนัทําการ จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 

 
3.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk)  

คือ ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

โดยปกติกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ จะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน จึงอาจมีความเส่ียง
สงูจากอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ํากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ ทัง้นี ้ใน
อนาคตกองทุนอาจใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุน
สําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
4. ความเส่ียงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 

(NAV) ของกองทุนต่างประเทศ  
เน่ืองจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่างประเทศ เปล่ียนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคําท่ีกองทุน
ตา่งประเทศถือครองอยู ่ในขณะท่ีราคาของกองทนุหลกัในตลาดหลกัทรัพย์เปล่ียนแปลงตามอปุสงค์และอปุทานของตลาด
ในขณะนัน้ ดงันัน้ จึงมีโอกาสท่ีกองทนุอาจซือ้หรือขาย ETF ของกองทนุต่างประเทศในราคาท่ีสงูกว่าหรือต่ํากว่ามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วย (NAV) ของกองทนุตา่งประเทศ 
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5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุมี
การลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security) 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเท่านัน้ 
ทัง้นีก้ารป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ หากอตัราแลกเปล่ียนมี
การเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกับท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่
ปฏิบัติตามสญัญาดังกล่าว  ดังนัน้เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์ 

 
6. ความเส่ียงจากการที่ค่าบริหารกองทุนต่างประเทศจะเพิ่มขึน้  

เน่ืองจาก กองทนุในต่างประเทศมีการกําหนดค่าบริหารจัดการไว้ท่ี 0.4% ต่อปีเป็นเวลา 7 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิก
สญัญากบั Marketing Agent ทัง้นี ้หากในเดือนใดค่าบริหารจดัการของกองทนุตา่งประเทศสงูกว่า 0.4% ต่อปี Sponsor 
และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุต่างประเทศ เพ่ือท่ีจะทําให้ค่าใช้จ่ายกองทนุต่างประเทศ
เท่ากบั 0.4% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของกองทนุในต่างประเทศมีโอกาสมากกว่า 0.4% ต่อปีได้ ในกรณีท่ีกองทนุใน
ต่างประเทศเกิดค่าใช้จ่ายใดๆ จนทําให้ค่าใช้จ่ายกองทนุทัง้หมดเกินกว่า 0.7% ต่อปี เพราะกองทนุจะสามารถลดภาระ
คา่ใช้จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทัง้หมดได้ไมเ่กิน 0.3% ตอ่ปี 

อนึ่ง เม่ือครบกําหนดเวลา 7 ปี หรือเกิดการยกเลิกสญัญากบั Marketing Agent ค่าบริหารจดัการกองทนุก็อาจจะมากกว่า 
0.4% ตอ่ปี 

 
7. ความเส่ียงที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ Investment Company Act 1940  

ซึง่เป็นกฎหมายท่ีกํากบักองทนุรวมในตา่งประเทศ ซึง่จะทําให้ไมไ่ด้รับการกํากบัดแูลจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ในลกัษณะเดียวกับกองทุนรวมในต่างประเทศทัว่ไป แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนหลกั 
SPDR Gold Trust ทําการจดทะเบียนอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ American Stock Exchange และ New York Stock 
Exchange ซึง่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

 
8. ความเส่ียงที่เกดิจากการจาํกัดความรับผิดชอบของผู้รักษาทรัพย์สนิ 

ผู้ รักษาทรัพย์สินต้องชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถ้าความ
เสียหายนัน้เป็นผลจากการจงใจเลนิเลอ่ การละเว้นไมป่ฏิบติั หรือจงใจปฏิบติัในทางท่ีก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อ
กองทนุ แต่ผู้ รักษาทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเก็บรักษา ชํารุด สญูหาย เกิดจาก
ภยัธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย เป็นต้น 
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9. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

10. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึง่มีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศท่ีกองทนุลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วย
ลดความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้ 
 

11. ความเส่ียงทางธุรกจิ (Business Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุ ซึง่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวะการแข่งขนั ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทนุใน
ตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment gradeแตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 

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

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ี
ลงทนุใน benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้ < 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 

ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment grade 

6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

6.3 หน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.3.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิใน 
benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.3.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 

6.4 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 
ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 6.3.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale ได้ 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark +10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ 

< 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัMF ท่ีอายคุงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะMF ท่ีมีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต ่MFได้ดําเนินการให้มีการ
รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมี
เง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน
ฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายุ
กองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 หน่วย infra  ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่
ท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์    25 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

** สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้

  8.1 การเข้าทําธุรกรรม 
derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
การลดความเส่ียง 
(hedging)  

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

  8.2 การเข้าทําธุรกรรม 
derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือ
การลดความเส่ียง 
(non-hedging) 

global exposure limit 

8.2.1 กรณีกองทนุ ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ 
NAV 

8.2.2 กรณีกองทนุ มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความเสียหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารหนี ้ตราสาร Basel III 
และศกุกู ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือ ตราสารหนี ้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํา 
มลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไปและในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ี 
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้อตัราสว่นไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออก 
รายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating 
ให้บลจ.ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่ 
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้น
แตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะ 
ทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

2 

 

 

 

 

หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

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

3 

 

 

หน่วย infra ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วย
นัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

6 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนลงทุน    

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่           
เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

อัตราตาม       
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง (1)  
1/8/2562 - 31/07/2563 

เรียกเกบ็จริง (1)  
1/8/2561 - 31/07/2562 

เรียกเกบ็จริง (1) 
1/8/2560 - 31/07/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้)     

ไม่เกนิ 1.79546 1.1235 1.1236 1.12 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.6050(2) 0.9630 0.9631 0.96 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.06206(2) 0.0321 0.0321 0.03 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 0.1284(2) 0.1284 0.1284 0.13 

2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)  

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0884 0.0887 0.08 

2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0036 0.0005 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่        
เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 2.33046(3) 1.2155 1.2128 1.20 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์       
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.01 0.00 0.04 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้            
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
2563 

เรียกเกบ็จริง 
2562 

เรียกเกบ็จริง 
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ4 ไมเ่กิน 2.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ4 ไมเ่กิน 2.00  ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ4
    

3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ไมเ่กิน 2.00 ยกเว้น 

3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง ไมเ่กิน 2.00  ยกเว้น 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย5 

5.   คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท5 
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หมายเหต ุ
1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
2 อัตราไม่เกินร้อยละ ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัราไมเ่กินร้อยละ ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
4 อตัราไมเ่กินร้อยละ ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
5 โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในวนัท่ีย่ืนขอให้ทํารายการดงักลา่ว 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึง่แสดงเกินกว่าอตัราท่ีระบุไว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดงักล่าว บริษัท
จดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามโครงการท่ีระบไุว้ 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของสงวน
สิทธิท่ีจะกระทําการดงักลา่วโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)   
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า  ร้อยละของค่านายหน้า 

   ซือ้ขายหลักทรัพย์  ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1  UOB KAY HIAN PTE. LTD.  4,067.47 49.96 

2  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  4,074.23 50.04 

    รวม   8,141.70                    100.00  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลด์
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 812,564.89

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 33,240.52

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 221,545.54

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 557,778.83

หนีส้นิอ่ืน -865,697.52

ทรัพย์สนิอ่ืน 4,059,238.67

อื่นๆ 3,193,541.15

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 59,898,247.60

หนว่ยลงทนุ 59,898,247.60

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นสามัญ 59,898,247.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 63,904,353.64

SPDR GOLD SHARES 59,898,247.60
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ตารางสรุปผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    31 ส.ค. 53 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ก.ค. 63 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายปันผล 

 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายปันผล 

 
 

- ผลตอบแทนท่ีมีมากกวา่หรือเทา่กบั1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีราคาทองคําในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ท่ีปรับคา่ให้อยูใ่นสกลุเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัคํานวณผลตอบแทนจาก Bloomberg 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดจ่ายปันผล : -22.7262% 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดไม่จ่ายปันผล : -22.7640% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 33.13% 11.99% 75 23.24% 50 37.95% 5 11.14% 95 7.61% 95 N/A N/A 2.49%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 34.84% 11.32% 75 24.38% 5 39.59% 5 13.27% 5 9.78% 25 N/A N/A 4.68%

ความผนัผวนของกองทนุ 15.48% 6.58% 5 15.25% 5 17.61% 75 11.70% 75 12.46% 50 N/A N/A 14.36%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 15.47% 6.30% 5 15.09% 5 17.63% 75 11.84% 95 12.70% 75 N/A N/A 14.98%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ

YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

ผลตอบแทนกองทนุรวม 33.05% 11.95% 75 23.19% 50 37.87% 5 11.08% 95 7.70% 95 N/A N/A 2.90%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 34.84% 11.32% 75 24.38% 5 39.59% 5 13.27% 5 9.78% 25 N/A N/A 4.68%

ความผนัผวนของกองทนุ 15.48% 6.58% 5 15.25% 5 17.61% 75 11.69% 75 12.44% 50 N/A N/A 14.27%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 15.47% 6.30% 5 15.09% 5 17.63% 75 11.84% 95 12.70% 75 N/A N/A 14.98%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ

YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

27.05% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

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

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี 
สมาร์ท โกลด์ เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่แสดงว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมิได้ทาํให้ความรับผิดชอบ
ของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน ตามชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทุนรวม
ยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute 
correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเส่ียง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) 
และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การ
เข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเส่ียงได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ 

 กรณีที่บลจ.มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอ่ืนเพิ่มเตมิ เช่น www.uobam.co.th เป็นต้น 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง(Connected 
Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 
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 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 

 
  

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

 


