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ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 18 มีนาคม 2559  

 วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   30 มีนาคม 2559 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินท่ีรัฐบาล 
องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์การระหวา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็น
ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกัน โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดบัท่ี
สามารถลงทุนได้ (investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
ทัง้นี ้กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
โดยบริษัทจดัการอาจจะมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้ รับดําเนินการในสว่นของ
การลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ (outsource) ทัง้นี ้เฉพาะทรัพย์สินในต่างประเทศในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 15 % ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเท่านัน้ หรือบริษัทจดัการอาจจะเป็นผู้ ดําเนินการลงทนุในส่วนดงักล่าวเอง โดยขึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยไม่รวมสว่นของการลงทนุในประเทศและ
การลงทนุในต่างประเทศในส่วนท่ีเหลือ ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทนุเอง และมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
รวมถงึเง่ือนไขการเปล่ียนผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุในต่างประเทศซึง่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทนุและสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้UOB Asset Management 
(Singapore) Limited เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุภายใต้การ
กํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) ทัง้นี ้ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุในต่างประเทศอาจนําทรัพย์สินของ
กองทนุตามสดัสว่นท่ีระบขุ้างต้นทัง้หมดหรือบางสว่นไปลงทนุในทรัพย์สนิและ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีบริหารจดัการโดยผู้ รับ 

กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในผูอ้อก 
จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 
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มอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุและหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ตามดลุยพินิจของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุใน
ตา่งประเทศ 
 

ในกรณีท่ีผู้ รับดําเนินการในส่วนของการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ (outsource)ไม่สามารถดํารงคณุสมบติัหรือมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  หรือในกรณีท่ีปรากฎว่าผู้ รับดําเนินการในส่วนของการ
ลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ (outsource) ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะทําหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การปรับเปล่ียนผู้ รับดําเนินการในส่วนของการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ (outsource) และปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวใน
รายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยผู้ รับดําเนินการในส่วนของการลงทนุ
ในต่างประเทศของกองทุน (outsource) รายใหม่ท่ีบริษัทจัดการได้มอบหมายหน้าท่ีการบริหารจดัการลงทุนให้นัน้จะต้องมี
คณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

อนึง่ ในสว่นของทรัพย์สนิในตา่งประเทศในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุท่ีได้มอบหมายให้ผู้ รับ
ดําเนินการในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) บริหารจัดการนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการบริหารจดัการลงทนุทรัพย์สินในส่วนดงักล่าวเองในบางขณะ โดยขึน้อยู่กบัดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนโดย
คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้กบักองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
 
โดยส่วนท่ีเหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนท่ีกําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานอง
เดียวกันนีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดให้ลงทนุได้ 

กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การใช้
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของ
สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไมมี่การกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และ
มีการลงทนุใน derivatives ท่ีแฝงอยูใ่นธุรกรรม structure note ท่ีเป็น puttable / callable bond เทา่นัน้   
  
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร ? 
 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไมมี่การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

70,000 ล้านบาท  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 
3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดี และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุใน 
ตราสารหนีไ้ด้ 
 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
1.   การผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสารเม่ือตราสารครบกําหนดอาย ุ 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

 ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น. 
โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี ้ 
- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดได้จนถึง           

วนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ 

สัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้ 

เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้
อ่ืนๆ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

หลงัจากท่ีบริษัทจัดการ และผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว  
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  
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ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  
 
ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้วจะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้
ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึง่ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

- INTERNET 

- บัตรเครดติ (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวธีิการอ่ืนๆ 

 
เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)  หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

 
การส่ังซือ้หน่วยลงทุนโดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้น
ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ
ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่
อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็น
รายกรณี 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุ
เปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุ
เปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้
เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั 
โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
 
- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 

 ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 
15.00 น.  
 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่

รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเกิด

กรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

หรือ 
(ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ไม่ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อหลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ 

เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
2.  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3.  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4.  ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 
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การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ  เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน  
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณี
ท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่      
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงันี ้ 
1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจตาม

กฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า

ได้ในสาระสําคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้า
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หลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั  
 

2.  เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1.  และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

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

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ  

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

3.  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  

 

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่
น้อยกว่า 5  วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ี
ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้  คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
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แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20  วนัทําการติดต่อกนั  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั 
ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม
รูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสทิธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

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

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 
ไมมี่  
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  
   
1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  
รายช่ือกรรมการ  

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

คณะผู้บริหาร 

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

จํานวน 105 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

         เทา่กบั  9,327,290,187.79 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

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. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
6. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
9. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
10. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
11. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
12. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
13. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
14. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
15. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
16. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
17. นายนพพล นราศรี กรรมการ 
18. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

  
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564)  

 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคนิค
การแพทย์), มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ               
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส (ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์),              
บงล. จีเอฟ จํากดั (มหาชน) 
 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใ้นประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน), Youngstown State 
University, U.S.A. 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. ไอเอ็นจี จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวอัญชลี งามวุฒกุิล*, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),                      
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้  
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี,้ บลจ.ยโูอบี(ไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการลงทนุตราสารหนี,้  
บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั  

 นกัวิเคราะห์ตราสารหนี ้วิเคราะห์เครดิตทางด้าน  
ตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั  

 Compliance Officer,                                     
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ  
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวลนิดา อุบลเรียบร้อย 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน), สถาบนับณัฑิต
บริหารธรุกิจศศินทร์            
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้  
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ,                                
บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์การเงิน, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ,  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การเงิน), University of 
Colorado 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                     
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, บล.ภทัร จํากดั

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวช่ืนสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต            
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),              
South Bank University, 
London, UK 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต            
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลิมเกียรต ิ
ผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน), The University of 
Glasgow, UK 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต    
(เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ,                
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Analyst,                                                 
บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 Marketing Officer, Institutional Private Fund 
Department, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Relationship Manager (Corporate Banking), 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทาง
บญัชี,    เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 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 

หวัหน้าฝ่าย           
การลงทนุสินทรัพย์   

ทัว่โลก 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1) ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),                       
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),                 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1) , ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต       
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
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 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์,CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต,  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 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 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,                          
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต
    (การเงิน)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมปิโตรเลียม 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

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

 Investment Fund Manager,                            
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
 Fixed Income Portfolio Manager,                   
บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,     
เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
3. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
4. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658 -5050 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
7. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
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16. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 
19. บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1621 
20. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
21. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 
22. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 
23. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 
24. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
26. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
27. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
28. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
29. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2724-5265  

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 
 
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 
ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 
-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ   

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 
 
1. ความเส่ียงทางตลาด ( Market Risk) คือความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
ที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเส่ียงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้  
แนวทางการบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
2. ความเส่ียงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือความเส่ียงที่เกดิขึน้จากการดาํเนินงานและ
ฐานะการเงนิของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืนเงนิต้นและดอกเบีย้   

แนวทางการบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทนุในตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ใน
ด้านความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 
 
3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงทั่วไปที่ราคาของตรา
สารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงนทศิทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ และตามปกตติราสารหนีท้ี่มีอายุ
คงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้กจ็ะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึน้
เท่านัน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ระดบัราคาของตราสารอยา่งสม่ําเมอและตอ่เน่ือง 
 
4. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ( Foreign Exchange Risk ) คือ ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ทาํให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงนิบาทผันผวน หากค่าเงนิตราสกุลต่างประเทศมี
การเปล่ียนแปลง  

แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมี
ต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
 

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจ
มีการขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทาํให้
สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Security)  

กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเท่านัน้
ทัง้นีก้ารป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ี จะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้ อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ี คูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตาม 
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 แนวทางการบริหารความเส่ียง: เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกับธนาคารท่ี มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์  
 

6. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ซึ่งคือ ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกจิ หรือสาเหตุ
อ่ืนๆ จนทาํให้ไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กาํหนด  

แนวทางการบริหารความเส่ียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
7. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการ
บริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุ
เกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทุน ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐาน
ต่างๆ ของประเทศท่ีกองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเส่ียง
ในสว่นนีไ้ด้ 
 
8. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน 
และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุ่มธุรกิจ
อ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะทําการติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วย
ให้กองทนุสามารถบริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอยา่งมีนยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
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อตัราส่วนการลงทนุ 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade                        
แตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

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

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั 

ไมเ่กิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด            
ตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
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 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนี ้
กึง่ทนุ SN หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย   
ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย)  

6.1.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั               

investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ 

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

SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (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 รับฝากผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่
ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

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

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MFท่ีมีอายโุครงการ 
< 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทนุคงเหลือ  ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต ่MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน       
12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 3 ของสว่นนี ้ 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายุ
กองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
3.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
3.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
3.2.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 3 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
3.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

4 derivatives ดงันี ้
4.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

4.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการ
ลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

4.2.1 กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดย
ต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

4.2.2 กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดย
มลูคา่ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง
เป็นดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV   
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex 
strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ  ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ้ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  

(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือ

ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้

ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน

ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. 

อาจนํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน

ตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็น

ข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิ

ทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 

ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม

ข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืน
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ข้อ  ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 

rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั

รวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็น

รายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใด         

กองทนุหนึง่ 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเลก็  

(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

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

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน    

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก         
กองทุนรวม 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง
1/03/2563 - 28/02/2564 2

เรียกเกบ็จริง 
1/03/2562 - 29/02/2563 2 

เรียกเกบ็จริง
1/03/2561 - 28/02/2562 2

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  
(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 2.11325 0.4232 0.6367 0.6367

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.6050 1 0.3215 0.5350 0.5350

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.08025 1 0.0268 0.0268 0.0268

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.4280 1 0.0749 0.0749 0.0749

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0017 0.0008 0.0007

2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0020 0.0002 0.0002
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็ 
จริงทัง้หมด ไม่เกนิ 5.35 3 0.4269 0.6377 0.6376 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือ             

ผู้ถือหน่วยลงทุน 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2564 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่                           
และการออกใบหน่วยลงทนุ 4 

รายการละ  
50 บาท  

รายการละ 
 50 บาท 

รายการละ 
 50 บาท 

รายการละ 
 50 บาท 

 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0120% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
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หมายเหต ุ

1. อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีสิ้นทัง้หมดท่ียงัไมไ่ด้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้
รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2. คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

3. อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

4. จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักลา่วโดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อายคุงเหลือ 5-7 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 3-5 ปี 0.00

อายคุงเหลือมากกวา่ 10 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 7 -10 ปี 0.00

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 6/91/64 489,676,813.30

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 5/91/64 699,607,836.26

อายคุงเหลือ 1-3 ปี 0.00

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 7/91/64 109,903,646.12

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 2/92/64 299,882,462.51

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 1/91/64 444,884,988.45

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/91/64 399,796,432.42

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 3/91/64 134,948,091.20

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 51/91/63 19,996,449.95

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 38/182/63 14,997,140.27

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 40/182/63 79,977,518.65

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 52/87/63 309,935,338.19

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 36/182/63 62,995,561.33

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 3/364/63 60,997,944.45

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 50/91/63 134,985,539.91

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 49/87/63 69,994,055.30

อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี 3,332,579,818.31

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

พันธบัตรรัฐบาล 3,332,579,818.31
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 461,229.31

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 12,844,230.39

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 3,511,451.74

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 2,031,159.55

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 373,944.86

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 5,993,430.76

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 593,411.59

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 298,449.84

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 29,863,551.93

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,909,034.62

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 20,705,396.00

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,909,034.62

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 464,107.59

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 557,365.32

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 2,193,881.67

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 579,918.68

บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จํากดั 32,948,365.85

บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จํากดั 49,234,713.42

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,946,549.96

บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จํากดั 23,963,168.94

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 6,490,024.92

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 5,990,972.51

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 6,987,745.69

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 7,987,482.63

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 8,492,833.44

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 9,492,847.85

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 4,494,311.31

บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั 3,995,785.27

Rate F1+ 181,493,277.74

หุ้นกู้ 181,493,277.74

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียร่ิง (1964) จํากดั 10,526,142.42

หุ้นกู้ระยะสัน้ของ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากดั ครัง้ท่ี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 181,493,277.74

ตั๋วแลกเงนิ/ต๋ัวสัญญาใช้เงนิ 589,262,822.57

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ
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มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

ต๋ัวแลกเงนิ/ต๋ัวสัญญาใช้เงนิ 589,262,822.57

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 743,483.08

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 287,588.19

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 414,250.82

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 586,091.92

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 1,624,082.94

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 2,688,523.48

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 897,001.44

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 383,954.12

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 1,533,803.66

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 511,643.00

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 434,982.46

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 4,266,321.73

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 402,216.45

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 1,131,947.10

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 326,086.84

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 624,942.96

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 541,681.12

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 516,542.60

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,902,277.00

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 8,868,398.51

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,902,277.00

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,902,277.00

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,902,277.00

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,902,277.00

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,895,258.35

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 11,722,987.35

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,895,258.35

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,895,258.35

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,895,258.35

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,895,258.35

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,895,258.35

บมจ.ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 19,895,258.35

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชัน่( พี.เอ.เอม็.) จํากดั 1,137,556.67

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี 28  กมุภาพนัธ ์ 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั
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กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี 28  กมุภาพนัธ ์ 2564

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

FD-CCB EUR -0.15%  7/4/21 367,864,998.87

FD-BOC HKD 1%  8/7/21 195,543,185.77

CD-ICBC Lux 29/4/20 368,113,489.22

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  LUXEMBOURG

เงนิฝาก 368,113,489.22

FD-BOC EUR 0.09%  3/3/21 276,125,761.01

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  HONG KONG

เงนิฝาก 1,345,717,451.50

FD-BOC EUR 0.08%  20/5/21 248,458,329.46

FD-BOC EUR 0.10%  10/3/21 257,725,176.39

FD-ABC 6M EUR -0.07%  3/3/21 91,968,370.89

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  CHINA

เงนิฝาก 827,448,433.14

FD-ABC 7M EUR -0.20%  10/9/21 367,569,574.16

FD-ABC 6M EUR -0.05%  20/5/21 367,910,488.09

อ่ืนๆ 74,731,800.45

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 2,036,843.85

หนีส้นิอ่ืน -13,202,695.69

ทรัพย์สนิอ่ืน 87,934,496.14

เงนิฝาก 116,551,229.86

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) (USD) 349,686.91

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 114,164,699.10

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ
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6.37

-0.43

0.03

-0.46
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3,015,409.59

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 9,331,174,298.79

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี 28  กมุภาพนัธ ์ 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

EMTN ENBD 2.313%  4/2/22 594,759,186.40

Non-Rated 594,759,186.40

-42,971,210.47สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างองิกับอัตราแลกเปล่ียน -39,955,800.88

สญัญาสวอป

หน่วยลงทนุ 1,340,787,077.61

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ UNITED ARAB EMIRATES

หุ้นกู้ 594,759,186.40

United SGD Fund 1,340,787,077.61

Doha Bank Deposit  USD 1.77% 17/5/21 303,113,616.47

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 1,340,787,077.61

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,340,787,077.61

Non-Rated 296,571,896.40

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  QATAR

หุ้นกู้ 296,571,896.40

เงนิฝาก 303,113,616.47

QNB EMTN 2.49 12/1/22 296,571,896.40

มูลค่าตามราคาตลาด
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%NAV

หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

15.00 สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่

181,493,277.74

0.00(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีต่ํากวา่            

investment grade หรือ ไมมี่ rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั                   

 หรือผู้คํา้ประกนั

6.31

35.71

1.95

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิตบุิคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

3,332,579,818.31

589,262,822.57

0.00

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

รายงานสรุปเงนิลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม เดล่ี อัลตร้า พลัส ฟันด์

ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั
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60,997,944.45

62,995,561.33

69,994,055.30

134,985,539.91

14,997,140.27

19,996,449.95

309,935,338.19

79,977,518.65

444,884,988.45

299,882,462.51

134,948,091.20

399,796,432.42

699,607,836.26

489,676,813.30

109,903,646.12

10,526,142.42

9,492,847.85

8,492,833.44

3,995,785.27

4,494,311.31

5,990,972.51

6,490,024.92

7,987,482.63

6,987,745.69

49,234,713.42

32,948,365.85

23,963,168.94

1,137,556.67

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าต๋ัว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์

ณ วนัท่ี   28  กมุภาพนัธ ์ 2564

61,000,000.004/03/2564CB21304A -ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

70,000,000.0011/03/2564CB21311B -ธนาคารแห่งประเทศไทย

63,000,000.0011/03/2564CB21311A -ธนาคารแห่งประเทศไทย

15,000,000.0025/03/2564CB21325A -ธนาคารแห่งประเทศไทย

135,000,000.0018/03/2564CB21318B -ธนาคารแห่งประเทศไทย

310,000,000.001/04/2564CB21401B -ธนาคารแห่งประเทศไทย

20,000,000.0025/03/2564CB21325B -ธนาคารแห่งประเทศไทย

445,000,000.008/04/2564CB21408B -ธนาคารแห่งประเทศไทย

80,000,000.008/04/2564CB21408A -ธนาคารแห่งประเทศไทย

135,000,000.0022/04/2564CB21422C -ธนาคารแห่งประเทศไทย

300,000,000.0016/04/2564CB21416A -ธนาคารแห่งประเทศไทย

700,000,000.006/05/2564CB21506B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

400,000,000.0029/04/2564CB21429A -ธนาคารแห่งประเทศไทย

110,000,000.0020/05/2564CB21520B -ธนาคารแห่งประเทศไทย

490,000,000.0013/05/2564CB21513B -ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต๋ัวสัญญาใช้เงนิ

10,542,003.7320/04/2564ASAE21420A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียร่ิง (1964) จํากดั

9,500,000.0026/03/2564CMT21326A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

8,500,000.0029/03/2564CMT21329A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

4,000,000.005/04/2564CMT21405B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

4,500,000.0012/04/2564CMT21412A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

6,000,000.0020/04/2564CMT21420A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

6,500,000.0021/04/2564CMT21421A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

8,000,000.0022/04/2564CMT21422A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

7,000,000.0027/04/2564CMT21427A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

49,300,000.0014/04/2564KSJVT21414A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จํากดั

33,000,000.0022/04/2564KSJVT21422A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จํากดั

24,000,000.0021/04/2564KTE21421A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จํากดั

1,140,035.9012/05/2564PMC21512A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชัน่ (พี.เอ.เอม็.) จํากดั
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19,946,549.96

557,365.32

464,107.59

2,193,881.67

579,918.68

20,705,396.00

19,909,034.62

19,909,034.62

5,993,430.76

29,863,551.93

12,844,230.39

4,266,321.73

3,511,451.74

2,688,523.48

2,031,159.55

1,624,082.94

1,533,803.66

1,131,947.10

897,001.44

743,483.08

593,411.59

586,091.92

511,643.00

461,229.31

434,982.46

383,954.12

414,250.82

373,944.86

287,588.19

298,449.84

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าต๋ัว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

ต๋ัวสัญญาใช้เงนิ

20,000,000.0022/05/2564UNIQ21522A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

559,302.007/06/2564UNIQ21607A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

465,946.2021/06/2564UNIQ21621C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

2,202,462.9021/06/2564UNIQ21621D -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

582,187.0021/06/2564UNIQ21621D -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,800,000.0010/07/2564UNIQ21710B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0010/07/2564UNIQ21710B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0010/07/2564UNIQ21710B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

6,020,815.0510/07/2564UNIQ21710B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

30,000,000.0010/07/2564UNIQ21710B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

12,902,818.5010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

4,285,782.2810/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

3,527,469.0010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

2,700,787.0010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

2,040,424.5510/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

1,631,491.0910/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

1,540,800.0010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

1,137,110.4010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

901,093.0510/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

746,874.4310/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

596,118.4010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

588,765.3410/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

513,976.8310/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

463,333.1810/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

436,966.6010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

385,705.5010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

416,140.4010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

375,650.5810/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

288,900.0010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

299,811.2010/07/2564UNIQ21710C -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)
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402,216.45

624,942.96

326,086.84

516,542.60

541,681.12

8,868,398.51

19,902,277.00

19,902,277.00

19,902,277.00

19,902,277.00

19,902,277.00

11,722,987.35

19,895,258.35

19,895,258.35

19,895,258.35

19,895,258.35

19,895,258.35

19,895,258.35

19,895,258.35

594,759,186.40

181,493,277.74

296,571,896.40

4,994,667,001.42

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

404,056.1810/07/2564UNIQ21710D -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

627,818.2211/07/2564UNIQ21711A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

327,600.0012/07/2564UNIQ21712A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

518,960.0013/07/2564UNIQ21713A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

544,237.6914/07/2564UNIQ21714A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

8,911,238.6418/07/2564UNIQ21718A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0020/07/2564UNIQ21720A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0020/07/2564UNIQ21720A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0020/07/2564UNIQ21720A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0020/07/2564UNIQ21720A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0020/07/2564UNIQ21720A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

11,784,248.563/08/2564UNIQ21803A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.004/08/2564UNIQ21804A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.004/08/2564UNIQ21804A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.004/08/2564UNIQ21804A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.004/08/2564UNIQ21804A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.004/08/2564UNIQ21804A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.004/08/2564UNIQ21804A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.004/08/2564UNIQ21804A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนูิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

หุ้นกู้

20,000,000.004/02/2565ENBD222A -EMIRATES NBD PJSC

10,000,000.0012/01/2565QNBK221A -Qatar National Bank S.A.Q

182,000,000.0013/07/2564ICBCTL21713A F1+บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี(ไทย) จํากดั

รวม
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อันดับ
ความ

น่าเช่ือถือ

AA+ -2,912,028.41

AA+ 5,927,438.00

0.00

AA+ -16,213,680.00

AA+ 1,146,893.72

AA+ 3,443,449.96

AA+ -5,328,997.91

AA+ -5,733,878.80

AA+ 683,737.80

AA+ -2,419,329.00

AA+ -4,159,806.05

AA+ -2,821,537.69

AA 3,271,126.82

AA- -7,108,292.60

AA+ -7,730,896.72

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
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12/01/2565

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

วัตถุประสงค์ประเภทสัญญา วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

ป้องกนัความเสี่ยง

ป้องกนัความเสี่ยงธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)

คู่ สัญญา มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน

สญัญาสวอป ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -2,912,028.41 -0.03

5,927,438.00 0.06 4/02/2565

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) -16,213,680.00 -0.17 9/07/2564

ป้องกนัความเสี่ยง

3/03/2564

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 3,443,449.96 0.04 3/03/2564

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -5,328,997.91

1,146,893.72 0.01

ป้องกนัความเสี่ยง 683,737.80

-0.06 20/05/2564

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -5,733,878.80 -0.06 10/09/2564

0.01 7/04/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -2,419,329.00 -0.03 12/03/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

-2,821,537.69 -0.03 8/07/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -4,159,806.05

20/05/2564

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 3,271,126.82

-0.04 17/05/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -7,730,896.72

0.04 10/03/2564

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -7,108,292.60 -0.08

-0.08 19/03/2564
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    30 มี.ค. 59 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        28 ก.พ. 64 
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตงัแตจ่ดัตงักองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม (1) 0.04% 0.07% 75 0.20% 75 -0.30% 75 0.90% 75 N/A N/A N/A N/A 1.19% 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม (2) 0.04% 0.07% 75 0.20% 75 -3.59% 95 -0.21% 95 N/A N/A N/A N/A 0.51% 

ผลตอบแทนตวัชวีดั -0.06% -0.08% 95 -0.19% 95 0.23% 75 0.29% 95 N/A N/A N/A N/A -0.38% 

ความผนัผวนของกองทุน (1) 0.01% 0.01% 5 0.02% 5 0.42% 75 0.57% 75 N/A N/A N/A N/A 0.46% 

ความผนัผวนของกองทุน (2) 0.01% 0.01% 5 0.02% 5 3.38% 95 2.01% 95 N/A N/A N/A N/A 1.57% 

ความผนัผวนของตวัชวีดั 0.13% 0.21% 95 0.35% 95 0.61% 75 2.01% 95 N/A N/A N/A N/A 2.90% 

- ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

   -  ดชันีชีว้ดั คือ 

1. อตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สําหรับระยะเวลา 6 เดือนในรูปสกลุเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทนุการป้องกนั
ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทนบวกด้วย credit spread ของตราสารหนีท่ี้
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั A (50.00%) 

2. ดชันี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (10.00%) 

3. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  (10.00%) 

4. อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (30.00%) 

หมายเหต ุ:  เร่ิมใช้ดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ทัง้นี ้การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้
วดัผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมดีขึน้เม่ือเปรียบเทียบตวัชีว้ดัมาตรฐาน เน่ืองจาก
ตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุบางสว่นไมมี่ภาระภาษี ขณะท่ีตวัชีว้ดัมาตรฐานใหมคํ่านวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ัง้หมดเสียภาษี 

 
- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)  : -4.0940% 

 
อายุเฉล่ียของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio Duration)  :  0.2113 ปี 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

154.16% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

 

 กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อนิคัม เดล่ี อัลตร้า พลัส ฟันด์ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือ
ตํ่ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ใน
อัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชําระ
หนีข้องผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้จํานวนได้ และในการขายคืน
หน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงนิคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเหน็
ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจ
เกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดาํรงสนิทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน  ทัง้นี ้ ผลการดาํเนินงานของ
กองทุนนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง 
(Connected Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
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 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคาํนวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจงึมีความเส่ียงหากสนิทรัพย์อ้างองิ (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง
เคล่ือนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทาํให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความ
เส่ียงได้เตม็ประสทิธิภาพ 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยู โอบี

(ประเทศไทย)จาํกัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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


