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กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

United Thai Equity CG Fund : UTHAICG 

                   
 
ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 18 กนัยายน 2560 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 4 ธนัวาคม 2560 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ ไอ เอ หรือตลาดรองอ่ืนๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในบริษัทท่ีมีการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถงึบริษัทท่ีรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจดัอนัดบั CG Scoring ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ส่วนท่ีเหลือ กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) 
หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และอาจลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทนุอาจจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทนุ (Hedging) เช่น การทําสวอป และ / หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดท่ี
อ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัราดอกเบีย้และ / หรือสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ รวมทัง้อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) 

 



   

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  : 

   โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 4 สิน้สุดวันที่ 30 พฤศจกิายน 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 
เหมาะกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดี และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารทนุได้ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ มีดงันี ้ 

 การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ    
การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน มีผลให้
ราคาตราสารมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะ
ตลาดตลอดเวลา ซึ่งการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ จะสะท้อนอยู่ในมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุ (NAV) เป็นต้น 

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งของ
องค์กรธุรกิจนัน้ๆ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  
การท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยูน่ัน้ขาดสภาพคลอ่ง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และปริมาณน้อย 
อาจทําให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้  

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทกุปี  
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
เรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) 

ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุ
วนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
 
- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนดได้จนถึง
วนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้
เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ล่วงหน้า โดยจะปิด

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้
แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ีบริษัท
จดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชยซึง่ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์
ของกองทนุรวม  

- INTERNET 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวธีิการอ่ืนๆ 

เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

 
- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็น
การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการ
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ไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการ
เป็นรายกรณี 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ี
กําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดี
ต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้
เป็นวนัและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนลว่งหน้าทางเวบ็ไชต์ของบริษัทจดัการ 
 
- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้

 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึง
เวลา 15.00 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.00 น. หากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่
การขายคืนหน่วยลงทนุหลงัเวลาดงักลา่วให้ถือเป็นการทํารายการในวนัทําการถดัไป 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่
โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี

ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการ 

 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ 

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืน หน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนับแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่วให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลา
ดงักลา่วจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุ
รวมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ  มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 
 
2. เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยุด
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับ
คําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
3. ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  
 
4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่
น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง 
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5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
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 ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตาม

หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ

และ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจํากัดสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกิน

ดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียง

รายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวธีิการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 

ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 
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 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

 
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 606,271,661.43 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 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. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวช่ืนสมุน  พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

 
 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล*, CFA  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, USA 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ,   
บลจ.ธนชาต จํากดั   

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

หวัหน้าฝ่าย 
การลงทนุ 

ตราสารทนุใน
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั,  

บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
     Nava Finance & Securities Plc. 

 

นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ*ิ, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
  
  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, U.S.A. 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ, การเงิน),              
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต                          
(ภาษาองักฤษ, เกียรตินิยมอนัดบั 2),            
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ, 
 บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ, 
 บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ,                                
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

  

  

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                                       
Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ ช่วยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                              
Barclays de Zoete Wedd Securities  
 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

  

 MBA, Southern Newhampshire 
University, U.S.A. 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการ (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 First Vice President / Investment Department,CIMB-
Principal Asset Management Ltd. 

 Senior Assistant Vice President / Private Clients 
Investment Dept., Bualuang Securities PLC.  

 Assistant Manager / United Securities PLC.  
 Specialist / Bangkok Capital Alliance.  

 
 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร*, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน),
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ,
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ.แอสเซท พลสั จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, 
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. ทหารไทย จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. วรรณ จํากดั 

 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*, 
ผู้ อํานวยการ,                                 
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
 (การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
 (วิศวกรรมเคร่ืองมือ, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

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

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. ภทัร จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จํากดั 
 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 
ผู้ อํานวยการ,                               
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การธนาคารและการเงิน)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต         
(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,  
บลจ. ธนชาต จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ, 
 บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ,  
บล. ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,  
บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การลงทนุ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 

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

3. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
4. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2285-1555 

5. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

6. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
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7. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

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

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

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

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

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

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

14. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 

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

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

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

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

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

20. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั  : โทรศพัท์ 0-2861-5508,  0-2861-6090 

21. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

22. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

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

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

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

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

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 

1. ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าไปลงทุน ที่
เกดิจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุมได้  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 

2. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) หุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กที่กองทุน
พจิารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือมีปริมาณการซือ้ขายหลักทรัพย์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งอาจ
ทาํให้กองทุนมีข้อจาํกัดในการซือ้ขายหุ้นได้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาที่ต้องการได้  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เก่ียวกับสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรับ
สดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กจึง
ทําให้การลงทุนในหลักทรัพย์มีความหลากหลายน้อยกว่า และมีการกระจายการลงทุนตํ่ากว่ากองทุนตราสารทุน
ทั่วไป 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์และยงัสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุ
หลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

4. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน (Business Risk) คือความเส่ียงที่เกิดจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน ที่กองทุนรวมไปลงทุน ผลการดําเนินงานดูจากความสามารถในการทํา
กาํไรของบริษัทโดยที่ได้ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะอุตสาหกรรม และจากการบริหาร โดยผลการ
ดาํเนินงานที่ดีหรือไม่นัน้จะส่งผลกระทบกับราคาตลาดของตราสารทุนที่บริษัทนัน้ๆ ออก 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
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5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจ
มีการขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
ย่อมทาํให้สนิทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing positions) หรือ
การจดัการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ ทําให้เป็นการจํากดัความ
เส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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อตัราส่วนการลงทนุ 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
1. 10%หรือ 
2. นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET ) 
5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่
ไมร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซือ้ขายใน SET) 
5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1  
5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.4.1 ตราสาร Basel III  
5.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
5.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.6.1 reverse repo 
5.6.2 OTC derivatives 
5.7 หน่วย infra หรือ หน่วย Propertyท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET  
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
1. 10% หรือ 
2. นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.8 หน่วย CIS ตามท่ี ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรือ
อยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET) 

6 หน่วย infra หรือ หน่วย Property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
หมายเหต ุ: 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 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

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

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

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคลดงักลา่ว) 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ีกองทนุ ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 
 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมี
อายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ีย
ตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัMF ท่ีอายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ 

MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน
ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กิน
อายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
4 securities lending ไมเ่กิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7  ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุ
ท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives 
ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความ
เส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives 
ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณีกองทนุไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 
100% ของ NAV 

 1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวน
หุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือ
ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงิน
ท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไปและยงัไม่ปรากฏในงบ
การเงินลา่สดุ บลจ.อาจนํามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบั
มลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ิน
ทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และใน
กรณีท่ีผู้ ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้
เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออก
ใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade 
หรือไมมี่ credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการ
ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มี
การย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - 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 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออก
หน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property / REITs ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ 
property ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

นัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น  
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร  

 
ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย              
ที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

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

เรียกเกบ็จริง(1) 
1/12/2561 - 30/11/2562 

เรียกเกบ็จริง(1) 
4/12/2560 - 30/11/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด        
(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 2.9693 1.7869 1.7871 1.7724 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.675(2) 1.6050 1.6052 1.5920 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.0803(3) 0.0214 0.0214 0.0212 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 0.2140(3) 0.1605 0.1605 0.1592 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                    

(ที่ประมาณการไม่ได้) 
 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0057 0.0034 0.0057 

2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0003 0.0003 0.0007 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                  
ที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด ไม่เกนิ 5.35(3) 1.7929 1.7908 1.7788 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์        
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.11 0.17 0.81 

 

หมายเหต ุ

1 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนัแล้ว(ถ้ามี) 
2.  อตัราไม่เกินร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะนําไปบริจาคในอตัราร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจาก

กองทนุให้กบัหน่วยงานท่ีสง่เสริมธรรมาภิบาลไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีสง่เสริมการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และ/หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน่วยงานดงักลา่ว 

3. อตัราไม่เกินร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2563 
เรียกเกบ็จริง 

2562 
เรียกเกบ็จริง 

2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 3.00(4) 1.00 1.00 1.00 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 2.00(4) ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า ไมเ่กิน 3.00(4) ยกเว้น(5)
 

3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไมเ่กิน 2.00(4) ยกเว้น 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท  รายการละ 50 บาท (6) 
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4. อตัราไม่เกินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 ทัง้นี ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย 

6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการของ
สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั      370,273.54                              40.08 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           118,737.25                              12.85 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)              101,762.27                              11.01 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)         96,150.13              10.41 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)       44,496.60                        4.82 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย)จํากดั            40,139.13                 4.34 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)    34,079.81                   3.69 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั       22,975.75                     2.49 

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั      22,359.52                     2.42 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั      22,311.63                       2.41 

11 อ่ืนๆ     50,621.16                   5.48 

   รวม           923,906.79            100.00 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน         4 ธ.ค. 60 

วันสิน้สุดรอบบัญชี            30 พ.ย. 63 

 

 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบัหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- ตวันีชีว้ดั: ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผล
การดําเนินงานในอนาคต 
 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -40.7248% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

14.57% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 
 

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

-- ไมมี่ -- 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจ
เกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 กองทุนรวมเป็นนิตบุิคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน  ทัง้นี ้ ผลการดาํเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่
กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสนิใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือโดยผ่านเครือข่าย internetของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้
หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 
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 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุน
เพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง 

 กองทุนรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความ
เส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 

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 


