
 

  
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ 
 United Harmony-Pop Fund : UPOP-M 

 

                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมผสม, กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds,                                   
กองทนุรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : วนัท่ี 17 กนัยายน 2562 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS กองทนุ Infra กองทนุ property กองทนุ Private equity หรือ 
กองทนุอีทีเอฟ (ETF) (กองทนุปลายทาง) ตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้ไป โดยจะมี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียง
ตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุปลายทาง
อาจมีนโยบายลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดงันี ้ตราสารทุน ตราสารหนี ้โครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคํา และ/หรือนํา้มันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนีก้องทนุปลายทางอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตรา
สารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) โดย
ขึน้อยู่กบันโยบายการลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ๆ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในกองทนุปลายทางโดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ รวมถงึอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืน ซึง่
อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

สําหรับเงินลงทนุส่วนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทนุในตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงิน 
เงินฝาก รวมทัง้ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี ้
ท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted 
securities) และอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกนัทัง้ในและต่างประเทศ หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
ประกาศกําหนดให้กองทนุลงทนุได้   
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กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
รวมทัง้อาจกู้ ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน (Reverse Repo) และอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด 
หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

สําหรับการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุอาจจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ ซึ่งการใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

อย่างไรก็ตาม กองทนุมิได้รับประกนัผลตอบแทน และผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนท่ีลดลงต่ํากว่าอตัราผลตอบแทน
ของดชันีชีว้ดั โดยระยะเวลาการลงทนุท่ีเหมาะสมควรเป็นการลงทนุตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป : ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ในรูปของ
กําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มจากผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ 

หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม : ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ในรูปของกําไรจาก
มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มจากผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ และได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิน้สุดวันที่ 31 สงิหาคม 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 
กองทนุนีไ้มกํ่าหนดประเภทของผู้ลงทนุ แตมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุโดยกองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (ช่ือยอ่ : UPOP) สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไป 

 หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (ช่ือย่อ : UPOP-SSF) สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพ่ือสง่เสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 
เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมุง่หวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุ
ในตา่งประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงสงู โดย
ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไม่
น้อยกวา่ 10 ปี นบัจากวนัท่ีลงทนุ ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะยาว และเป็นเงินลงทนุสว่นท่ี
ยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถงึสงู  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนท่ีอาจเกิดขึน้กบัหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทนุลงทนุ 

 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
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5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 สงิหาคม ของทกุปี 

7. กองทุนรวมนีมี้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงหรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และ
จะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงนิลงทุนเป็นอย่างไร ?  
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความความเส่ียงของพอร์ต
การลงทนุ และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง โดยกองทนุกําหนดอตัราส่วนการลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าไว้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของมลูทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวไม่เกินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนต่ํา
กวา่ผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีกองทนุไมไ่ด้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 
 

8. ลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวมอ่ืนที่กองทุนลงทุนเกนิกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน ? 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2563) 

สรุปสาระสาํคัญของ กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF-N) 

บริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

วันที่จดทะเบียน 2 กมุภาพนัธ์ 2559 

ประเภทกองทุน กองทนุรวมผสม ประเภท Feeder Fund 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ช่ือ UNITED GLOBAL 
DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist ซึง่
เป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset 
Management Ltd. 

นโยบายการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศ 

กองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus 
Trust - Class USD Dist เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบียนในประเทศ 
Singapore โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างรายรับอยา่ง
สม่ําเสมอให้แก่ผู้ลงทนุ และการเติบโตของเงินลงทนุในระยะกลางและระยะยาวโดย
กองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีหลากหลายซึง่รวมถงึทรัพย์สนิประเภทดัง้เดิม 
(เช่น ตราสารทนุ และตราสารหนี ้เป็นต้น) และทรัพย์สนิทางเลือกตา่งๆ ทัว่โลก (เช่น 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้
บริุมสทิธิและสกลุเงิน เป็นต้น) 
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สรุปสาระสาํคัญของ กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF-N) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ตัวชีวั้ด ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (75%), ดชันี 
MSCI AC World ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master 
Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน (25%) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุน (อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด
ท่ียงัไมไ่ด้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของชว่ง
ตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กิน 2.14% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.08025% 

ค่าธรรมเนียมการทะเบียน ไมเ่กิน 0.4280% 

 

สรุปสาระสาํคัญของ กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ (UGIS-N) 

บริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

วันที่จดทะเบียน 9 กมุภาพนัธ์ 2560 

ประเภทกองทุน กองทนุรวมตราสารหนี ้ประเภท Feeder Fund 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ช่ือ PIMCO GIS 
Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ กองทนุหลกัเป็นกองทนุเพ่ือ
ผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบริหารจดัการโดย PIMCO Global Advisors 
(Ireland) Limited 

นโยบายการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศ 

กองทนุ PIMCO GIS Income Fund (Class I) มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างกระแส
รายได้ในระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุอยา่งรอบคอบ และมีวตัถปุระสงค์รองใน
การสร้างการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาว กองทนุมีหลกัการสําคญัในการ
กระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทตา่งๆทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัว่โลกอยา่ง
น้อย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่อาจรวมถงึ  

(1) ตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูกวา่อนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากวา่อนัดบัท่ี
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สรุปสาระสาํคัญของ กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ (UGIS-N) 

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) ท่ีออกโดยบริษัทเอกชนทัว่โลกทัง้ท่ีอยู่
ภายในกลุม่ประเทศยโุรป, และนอกกลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถงึกลุม่ประเทศกําลงั
พฒันา 

(2) ตราสารหนีภ้าครัฐ ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุม่ประเทศยโุรป,และ
ประเทศนอกกลุม่ประเทศยโุรป รวมถงึองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัภาครัฐของประเทศ
เหลา่นัน้ 

(3) ตราสารท่ีเก่ียวข้องกบั mortgage-related security และ Asset-backed 
securities อ่ืนๆ และ 

(4) Foreigncurrency positions ซึง่รวมถงึสกลุเงินของประเทศกําลงัพฒันา ทัง้นี ้
กองทนุหลกัสามารถลงทนุใน loan participations และ/หรือ loan assignments 
และ/หรือ CreditDefaultSwap (protection seller) อยา่งไรก็ตาม การปรับสดัสว่น
การลงทนุใน Sector ตา่ง ๆอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทนุ
เหลา่นีก้องทนุสามารถทําได้ทัง้การลงทนุทางตรงในตราสาร และการลงทนุผา่นตรา
สารอนพุนัธ์ กองทนุหลกั (Master Fund) อาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ตัวชีวั้ด ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 
ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นการทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัรา
แลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 90 

ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ตามสดัสว่นท่ีไมไ่ด้ทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 10 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุน (อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด
ท่ียงัไมไ่ด้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของชว่ง
ตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กิน 2.14% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.08025% 

ค่าธรรมเนียมการทะเบียน ไมเ่กิน 0.4280% 

หมายเหตุ : บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปล่ียนแปลงการลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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ผลการดาํเนินงานตามแบบจาํลองการลงทุน (Back Test) 
แบบจําลองนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือให้ผู้ลงทนุเข้าใจกลยทุธ์การลงทนุเท่านัน้ และไมใ่ช่ผลตอบแทนในอนาคตท่ีกองทนุจะได้รับ 

1. เสมือนวา่มีการลงทนุตัง้แต่ พฤศจิกายน 2552 - กรกฎาคม 2562 

 
 

Target Return 6.00 

Standard Deviation 7.72 

Sharpe Ratio 0.83 

Maximum Drawdown* -9.17 

* Maximum Drawdown หมายถงึ ผลขาดทนุสงูสดุท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีพิจารณา 

2. สมมติฐานของผลการดําเนินงานของแบบจําลอง ได้แก่ 

1) จํานวนเงินลงทนุของกองทนุเทา่กบั 100% แบง่ลงทนุตามสดัสว่นทกุวนัดงันี ้ลงทนุใน Bloomberg Barclays 
Global-Aggregate TR Hedged USD (30%), Global Aggregate Credit TR Hedged USD (5%), Global 
High Yield TR Hedged USD (5%), SET Index TRI (3%) MSCI ACWI Net Return INDEX (35%) MSCI 
ACWI Quality USD Net Return Index (9%), NASDAQ Index TR (7%), SET Property Fund & REITs TR 
(1.5%), FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD (1.5%) และ LBMA Gold Price AM USD (3%) 
โดยถงึแม้แบบจําลองดงักลา่วจะใช้ผลตอบแทนของ Index แตผ่ลการดําเนินงานดงักลา่ว ไมไ่ด้เป็นสิง่รับรอง
ผลตอบแทนในอนาคต 

2) ข้อมลูทางสถิติของพอร์ตการลงทนุมาจาก Morningstar 

3) ความถ่ีของข้อมลูท่ีใช้ในการทําแบบจําลอง เป็นข้อมลูรายสปัดาห์ (rebalance รายไตรมาส) 
 

คาํเตือน : ผลการดําเนินงานของกองทนุ อาจไม่เป็นไปตามท่ีระบเุพิ่มเติมตาม Back test และไมไ่ด้เป็นการรับประกนั
ผลตอบแทนในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ
ขายหน่วยลงทนุแล้วเพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ 
เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

อนึ่ง สําหรับการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน้ ผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ลงทนุ
มีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถ
ศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ) 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
จนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
 
- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน  
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

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

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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-  ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้
ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี) 

- การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวธีิการอ่ืนๆ 

เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่ วไป 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนดเท่านัน้ การสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัท
จดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมใดๆท่ีสามารถหกั
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จากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการอาจจะพิจารณาไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน 
และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป 
ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ี
กําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด
ต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการอาจจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อ
กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ชนิดหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ การ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน (ในส่วนโครงการ) โดยบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียน
หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได้โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณี
เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้
มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

ในการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมนัน้ บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาท่ีลงทนุ และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุโอนย้ายหน่วยลงทนุ
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บริษัทจดัการจะคํานวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแตล่ะรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In 
First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุ หมายความว่า  
วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ี
รับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน ให้หมายความถึงวนัท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุลงทนุเร่ิมแรกในกองทนุรวมเพ่ือการออมของรายการท่ีรับโอนนัน้ 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัสง่หนงัสือรับรองการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุ
ชนิดเพ่ือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ไปยงักองทนุรวม
เพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการ
ออมตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย
ลงทนุชนิดเพ่ือการออม (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออมอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเพ่ือ
นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุ
ท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (กองทนุเปิด
ต้นทาง) ไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน (กองทนุปลายทาง) ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนเปิดให้บริการทางเว็ปไซด์ของ
บริษัทจดัการ 

(2) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

ก. กรณีท่ีกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุ
เปิดต้นทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุ
ชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือ
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การออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอีกกองทนุหนึ่ง ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน   

ข. กรณีท่ีกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็นกองทนุ
เปิดปลายทาง 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย
ลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”)  

ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทัง้ดําเนินการให้มีการ
จดัทําและสง่มอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ 
 
(3) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการออม
หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืน
ใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออม (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัสว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวม
อ่ืน  (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) ไปยงักองทนุรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการ ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน บริษัทจดัการจะ



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์  11 

 

โอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับคําสัง่จากผู้ ถือหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
กําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดย
จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์  12 

 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการถัดจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิสาํหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ในการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมนัน้ บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายแยกรายการตามวนัและเวลาท่ีลงทนุ และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” 
(First In First Out – FIFO) ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุ หมายความว่า วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
ออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการ
ออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน ให้หมายความถึงวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุเร่ิมแรกในกองทนุรวม
เพ่ือการออมของรายการท่ีรับโอนนัน้ 

บริษัทจดัการจะจดัทําหนงัสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่ง
หนงัสือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือเป็นข้อมลูแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการ
ดําเนินการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายคืนหน่วยลงทนุในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถึง
เวลา 14.00 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะเปล่ียนแปลงวนั – เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัส่งคําสัง่ล่วงหน้า 
ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน

ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์  14 

 

6. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ทําให้หรือจะทําให้บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามท่ีกําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 

7. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว    
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม 
(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จาก ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติหรือ 
(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่     
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงันี ้
1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า
ได้ในสาระสําคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
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การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 
3 วนัทําการ 
(6)  อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม 
 
2.   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ 
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ ผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2)  รายงานการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้  ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการออมท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัท
จดัการจะดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมี
มลูคา่เทา่กนัหรือแตกตา่งกนัได้ 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

2.  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขใน
การออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม 
และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
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 103 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

UPOP เทา่กบั 2,360,310,456.93 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563) 
UPOP-SSF เทา่กบั 2,835,429.03บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 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 ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 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), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 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 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 
6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน UPOP UPOP-SSF 

1. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2285-1555   
2. บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1621   

 
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 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 
คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rare Risk) 
 

ความเส่ียงทัว่ไปท่ีราคาของตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท่ี้มีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคา
ของตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสาร
อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 

3. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะ
ทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถ
บริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อยา่งมีนยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 

4. ความเส่ียงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทนุในตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ในด้านความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 
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5. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 
กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรหรือตราสารหนีอ่ื้นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบนั
การเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามาถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และท่ีไม่ได้มีการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้กัมิได้มีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และมกั
มีการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งมีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซือ้
กบัราคาเสนอขายท่ีกว้างกว่า นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายอยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ใดๆ ซึง่ทําให้การป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุดงักลา่วทําได้ยากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ผู้
ออกตราสารท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอน เก่ียวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือ
เศรษฐกิจ อนัอาจทําให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามกํานหนด ซึง่สงูกว่าผู้ออกตราสารท่ีมี
ผลตอบแทนต่ํากว่า เน่ืองจากโดยทัว่ไป ตราสารท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกว่า และอาจเป็นตรา
สารด้อยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผูกพันอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ของผู้ ออกตราสารซึ่งอาจได้รับการคํา้ประกันจากทรัพย์สิน
ทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผู้ ออกตราสาร นอกจากนี ้ผู้ ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ให้คํารับรองทางการเงิน 
(financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึง่สง่ผลให้ความเส่ียงจากการลงทนุใน
ตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มูลค่าตลาดของตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือ ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่านีมี้แนวโน้มท่ีจะสะท้อนถึงพฒันาการของธุรกิจ
มากกว่าตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ ซึ่งจะตอบสนองกบัความผนัผวน
ของระดบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่า
ตราสารท่ีจะได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ บริษัทท่ีออกตราสารเหลา่นีม้กัจะมีหนีส้งู 
(highly leveraged) และอาจจะไมมี่วิธีการจดัหาเงินทนุในรูปแบบอ่ืน ดงันัน้ จงึมีความเป็นไปได้ท่ีการถดถอยของภาวะ
เศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอ้ย่างร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
มลูค่าของตราสารประเภทนี ้นอกจากนี ้มีความเป็นไปได้ท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ความสามารถของผู้ ออกตราสารท่ีจะชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ทําให้มีความเส่ียงจากการผิดนัดของตราสาร
ดงักลา่วมากขึน้ 
 

6. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง
เท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกันความเส่ียงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอัตรา
แลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการ
ท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตาม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
หรือธนาคารพาณิชย์ 
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7. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

8. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการ
ทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   

9. ความเส่ียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึง่มีผลต่อผลตอบแทน
ท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือ
ลดความเส่ียงในสวนนี ้  

10. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ซึ่งเกิดขึน้จากการท่ีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนได้ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควร หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์อาจจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ขายเน่ืองจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ ความเส่ียงข้างต้นอาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุสามารถลดความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทนุในกองทุนหรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีสภาพ
คล่อง และมีเง่ือนไขการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคล้องหรือเอือ้กับการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนแนวทางการ
บริหารความเส่ียงการท่ีกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีที ้มี่ลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตรา
สารหนีร้ะยะสัน้ เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเส่ียงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ช่วยลดความเส่ียง
ด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 
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11. ความเส่ียงจากการกระจุกตัว (Concentration risk) หมายถึง การกระจกุตวัของการลงทนุในหลกัทรัพย์จํานวนน้อย 
และการกระจุกตวัของการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม หรือในแต่ละภูมิภาคอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผล
การดําเนินงานของกองทนุ 
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อัตราส่วนการลงทุน 

 
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 grade  
       แต่ต่ํากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1  

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

 
      

 

 5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู  
       ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั  
                  นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น 
                  บคุคลดงันี ้
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้า 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแต่

วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
 6 

 
ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
       หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
       ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุ 
       ท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ 
       ทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET  
       หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของ 
       บริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ 
       ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
       ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ      
       แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย 
       ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู 
                 ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 

 
รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้ 
                               < 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                              ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น          
                              บคุคลดงันี ้
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
                นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ             
                regulated market 

6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
       6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือ 
                 การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
                 สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
                 ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหต ุ
                 ท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์              
                 ตา่งประเทศ)  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
                 อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 
6.8  หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง 
IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหน่วย private equity ท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตุ
ท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และ
มีลกัษณะตาม 6.7.1 

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 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(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 B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี     
  เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ  
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายโุครงการ > 1 ปี       
 
 

 

 2 
  

ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1   B/E P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MFได้ดําเนินการให้มีการ

รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แตไ่มร่วมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตรา
สารหนีท่ี้ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน  
12 เดือน 

2.4   total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุม่
เกินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
 4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 
 5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราสว่นการ

ลงทนุสําหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถงึตรา
สารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราสว่น
การลงทนุสําหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

6 derivatives ดงันี ้
6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือ
การลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 
6.2.2  กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 
ความเสียหายสงูสดุ (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  การลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) 
หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์  33 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจ
นํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงิน
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้
อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุ ดงันี ้
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
      โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
     (1.1)  มีขนาดเลก็  
     (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
     (1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
(2)  การลงทนุในหน่วยลงทนุของ MF อ่ืนท่ี บลจ.เดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การดําเนินการ 

4 
 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออก
หน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 
 

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วน ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ 
private equity 

5 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรา+ยงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ 

เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง2 

30/9/25624 – 31/8/2563  

เรียกเกบ็จริง2 

1/9/2561 – 31/8/2562 

เรียกเกบ็จริง2 

1/9/2560 – 31/8/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)  

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
 

ไมเ่กิน 2.648251
 

ไมเ่กิน 2.648251 

 
 

1.3054 

1.3043 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ3 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

- ชนิดเพ่ือการออม 

ไมเ่กิน 2.141  

ไมเ่กิน 2.141  
1.0700 
1.0700 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 0.080251 

ไมเ่กิน 0.080251  

 

0.0214 
0.0203 

 

N/A 
N/A 

 

N/A 
N/A 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 0.42801  

ไมเ่กิน 0.42801  

 
0.2140 
0.2140 

 
N/A 
N/A 

 
N/A 
N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0023 N/A N/A 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0001 N/A N/A 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่            
เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป 

- ชนิดเพ่ือการออม 

ไม่เกนิ 5.355
 

ไม่เกนิ 5.355 
1.3078 

1.3067 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์      
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.03 N/A N/A 

 
คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0089% ของ NAV โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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หมายเหต ุ 
1 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
และคา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2. ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 ทัง้นี ้หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

ซํา้ซ้อนกบักองทนุปลายทาง เช่น หากกองทนุต้นทางมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้าน
บาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทนุ 900 ล้านบาท ในอตัราท่ีกองทนุต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทนุ 100 ล้านบาท
ในอตัราท่ีกองทนุปลายทางกําหนด เป็นต้น 

4 วนัจดทะเบียนกองทนุ 
5 อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน

ใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
6 ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะเรียกเก็บในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน ทัง้นี ้ใน

กรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือ                    
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 

ปี 2563 

เรียกเกบ็จริง 

ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 

ปี 2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 7,8 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 2.009 

ไมเ่กิน 2.009 

 

1.00 

ยกเว้น 

 

N/A 

N/A 

 

N/A 

N/A 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 7,8 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 2.009 

ไมเ่กิน 2.009 

 

ยกเว้น 

ยกเว้น 

 

N/A 

N/A 

 

N/A 

N/A 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ     

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 2.009 

ไมเ่กิน 2.009 

 

ยกเว้น 

ยกเว้น 

 

N/A 

N/A 

 

N/A 

N/A 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 2.009 

200 บาท /รายการ 

 

ยกเว้น 

200 บาท /รายการ6 

 

N/A 

N/A 

 

N/A 

N/A 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

- ชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
 

- ชนิดเพ่ือการออม 

 
10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 

หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย10 

 
ไมส่ามารถโอนหน่วยลงทนุได้ 

 
N/A 

 
 

N/A 

 
N/A 

 
 

N/A 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และ                         
การออกใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท 10 N/A N/A 
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7 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
รายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

8 หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกัน (กองทนุปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนซํา้ซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จดัสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุจากเงินลงทนุ 1,000 ล้านบาท ในอตัราท่ีกองทนุต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุจากกองทนุต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น 

9 อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

10 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)   
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 UOB KAY HIAN PTE. LTD.               598,919.32                                    100.00  

   รวม            598,919.32                           100.00  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 
วันจดทะเบยีนกองทุน       30 ก.ย. 62 

วันสิน้สุดรอบบัญชี           31 ส.ค. 63 

UPOP 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -3.33% 5.01% 75 -1.06% 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.26%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.99% 1.51% 95 3.00% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.51%

ความผันผวนของกองทุน 7.66% 2.59% 5 7.19% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.78%

ความผันผวนของตัวชี้วัด 0.19% 0.12% 5 0.17% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.22%

Percentileกองทนุ ต ัง้แต่จดัต ัง้
กองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

 
UPOP-SSF 

ผลตอบแทนกองทุนรวม N/A 5.01% 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.50%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด N/A 1.51% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.10%

ความผันผวนของกองทุน N/A 2.59% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.86%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A 0.12% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.15%

Percentileกองทนุ ต ัง้แต่จดัต ัง้
กองทุน*YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

 

* ผลตอบแทนระหวา่งวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ถงึวนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 

- ดชันีชีว้ดั คือ ดชันี อตัราผลตอบแทนร้อยละ 6 ตอ่ปี (สดัสว่น 100% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 

เน่ืองจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทัง้ตราสารทุน ตราสารหนี ้
ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งผู้จดัการกองทนุจะมีการปรับสดัส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนในระดบัความเส่ียงท่ีคาดหวงัให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัท
จดัการได้จดัทําแบบจําลองการลงทนุย้อนหลงั 10 ปี โดยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุเข้าลงทนุอาจมีค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) 
ใกล้เคียงศนูย์หรือติดลบ ทําให้การเคล่ือนไหวของราคาทรัพย์สินไม่สอดคล้องกนัในทกุขณะ ด้วยลกัษณะการบริหารการลงทนุ
เช่นนี ้บริษัทจดัการต้องอาศยัความยืดหยุน่สงูในการปรับเปล่ียนทรัพย์สินท่ีลงทนุรวมถึงสดัสว่นการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวะ
ตลาด บริษัทจดัการจึงเห็นว่าการกําหนดตวัชีว้ดัแบบระบปุระเภททรัพย์สินและสดัสว่นการลงทนุท่ีชดัเจน จะไม่สามารถสะท้อน
รูปแบบการลงทุนท่ีต้องปรับเปล่ียนตามสภาวะตลาดอย่างรวดเร็วได้ บริษัทจัดการจึงเห็นว่าการใช้อัตราผลตอบแทนขัน้ต่ํา 
(Hurdle Rate) ร้อยละ 6 ตอ่ปีเป็นตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมในการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ 

อย่างไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนท่ีใช้เป็นตวัชีว้ดัข้างต้น เป็นเพียงการกําหนดตวัชีว้ดัของกองทนุท่ีเกิดจากการจดัทําแบบจําลอง
การลงทนุย้อนหลงั 10 ปี ท่ีคํานวณจากผลตอบแทนของดชันีในตลาด ซึ่งประกอบด้วยแต่ละทรัพย์สินในการลงทนุตามสดัส่วน
ดงันี ้Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Hedged USD (30%), Global Aggregate Credit TR Hedged USD (5%), 
Global High Yield TR Hedged USD (5%), SET Index TRI (3%) MSCI ACWI Net Return INDEX (35%) MSCI ACWI 
Quality USD Net Return Index (9%), NASDAQ Index TR (7%), SET Property Fund & REITs TR (1.5%), FTSE EPRA 
Nareit Global REITs NR USD (1.5%) และ LBMA Gold Price AM USD (3%) โดยแม้แบบจําลองดงักลา่วจะใช้ผลตอบแทน
ของดชันี แต่ผลการดําเนินงานดงักล่าว มิได้รับประกนัผลตอบแทนในอนาคต ทัง้นี ้มลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุขึน้อยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกวา่หรือมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีกําหนดเป็นตวัชีว้ดัได้ โดย
ระยะเวลาการลงทนุท่ีเหมาะสมควรเป็นการลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) 
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- ผลตอบแทนท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป : -17.4287%  

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพ่ือการออม  : -1.6984% 

หมายเหต ุ: ก.ล.ต. อนมุติัการเพิ่มหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฮารโ์มนี-ป๊อป ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

173.32% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
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ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 

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

 กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้โดยไม่จํากดัอตัราส่วน ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การ
จดัการเดียวกนั ดงันัน้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งดงักล่าว เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท่ี้
ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุจากการลงทนุบางส่วน
หรือทัง้จํานวนได้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 กองทนุรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้
สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 
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 กองทนุมีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) 
และอาจลงทนุเพ่ือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ รวมถึง 
อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทนุรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุจํานวนท่ีน้อยกวา่จงึมีกําไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสม
กบัผู้ลงทนุท่ีรับความเส่ียงได้สงู 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการ
ลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป และชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้ผู้ลงทุนควร
ศกึษาข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทนุ และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไมไ่ด้เปิดให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดงักลา่ว ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด
ของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมกนั 

 มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอาจมีมลูคา่เทา่กนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุแตล่ะชนิด 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทนุ และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม รวมทัง้สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคูมื่อภาษีได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวนค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยงเคล่ือนไหวใน
ทิศทางท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจทําให้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเส่ียงได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 
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