
 
 

 
หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 

 

กองทุนเปิด 70/30  ปันผล หุ้นระยะยาว 

70/30-Dividend Long Term Equity Fund: 70/30 –D LTF 
" การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้ังแต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษไีด้ " 
 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด  

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 22 พฤษภาคม 2550 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   26 มิถนุายน 2550 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะเน้นการลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจะคดัเลือกบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐาน
และผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตท่ีสม่ําเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้จะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิใน
หุ้นสามญัเฉล่ียรอบปีบญัชีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

สําหรับการลงทนุในส่วนท่ีเหลือจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก 
หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายใน
ต่างประเทศ และอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรือ
อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงิน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้
และ/หรือสนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging) 

อนึ่ง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสดัส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา และ/หรือเลือกสรรวิธีการ
ป้องกนัความเส่ียงตา่งๆ ของกองทนุ โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพ่ือผลตอบแทนท่ีดีและ
เพ่ือผลประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

 

 



ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

 เม่ือกองทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัได้แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบีย้รับ
จะทําให้มลูคา่หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เม่ือทําการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจึงมีโอกาสได้รับกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุ
ท่ีเพิ่มขึน้    

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note 

 นอกจากนี ้กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ยงัมีนโยบายของการจดัสรรผลกําไรในรูปเงินปันผล ซึง่ทําให้ผู้ลงทนุมี
โอกาสได้รับกําไรของกองทนุได้โดยไมต้่องขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจย่ืนขออนุมัติเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทนุจะต้องถือครองหน่วยลงทนุไว้
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
เป็นเงินลงทนุสว่นท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถงึคอ่นข้างสงู    

ทัง้นี ้กรณีลงทนุตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องถือหน่วยลงทนุ ไมน้่อยกวา่ 7 ปีปฏิทิน 
 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ  
 การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคาตรา

สารมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา ซึง่
การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ จะสะท้อนอยูใ่นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ (NAV) เป็นต้น 

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนัน้ๆ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  

 การท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และปริมาณน้อย 
อาจทําให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้  

 
5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 มีนาคมของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

(1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

เน่ืองจากเง่ือนไขการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะสิน้สดุลงในปี 2562 บริษัท
จดัการจึงใคร่ขอแจ้งหยดุรับคําสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) (ยกเว้นการสบัเปล่ียนระหว่าง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ หรือภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน ท่ีมีการซือ้มาก่อนวนัท่ี      
1 มกราคม 2563) 

(2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่น วิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ทกุวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

- ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ีจะให้
คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุมากกว่า
ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
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4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัท
จดัการ 

5. กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้
และ/หรือการลงทนุของกองทนุไมเ่หมาะสม และ/หรือไมเ่ป็นประโยชน์โดยรวมตอ่นกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการ
จดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  

(2)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  
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(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานกังานโดย
พลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
สํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักล่าว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
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1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของ
ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ี
เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2  ในสว่นข้อผกูพนั  

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทํา
การสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
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4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 
วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทาง 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

2. ผู้ลงทนุท่ีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 และยงัไมค่รบเง่ือนไขท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 
7 ปี) ไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบท่ีมี
การเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตามหลักเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ
รวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สทิธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ท่ี 
website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- 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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   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 106 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 879,179,072.16  บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 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. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
18. นายนพพล นราศรี กรรมการ 

     
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล*, CFA  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, USA 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ธนชาต จํากดั   

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, ธนาคารไทย
ธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั, บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือ
ธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์, 
CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์, Nava 
Finance & Securities Plc. 

หวัหน้า 
ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุใน
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

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

 

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

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ,,การเงิน), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ,  
เกียรตินิยมอนัดบั 2), มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ, บลจ. 
กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ, 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน

ประเทศ 

นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

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

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์, Barclays de Zoete 
Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ ช่วยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์, Barclays de 
Zoete Wedd Securities 
 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1) 
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การธนาคารและ
การเงิน) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                         
บลจ. ธนชาต จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,             
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ,              
บล. ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                        
บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การลงทนุ 

 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*, 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมเคร่ืองมือ, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

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

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. ภทัร จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
(สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคนิคการแพทย์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ                               
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ,                     
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 
 Senior Investment Analyst, บงล. จีเอฟ จํากดั 

(มหาชน) 

หวัหน้าฝ่าย     
การลงทนุตรา
สารหนีใ้น
ประเทศ 

 

นางสาวลนิดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  

  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), สถาบนั
บณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

  

  

  

  

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ, บริษัท แมนไูลฟ์  
ประกนัชีวิต จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

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 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  

  

  

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

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

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

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

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้ บลจ. ไอเอ็นจี จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  

บลจ. บวัหลวง จํากดั 

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

  

  

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

  

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),                               
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ,           
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 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลิมเกียรต ิ
ผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
The University of Glasgow, UK 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ 
นานาชาติ), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ         
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ,                               
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
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

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,กองทนุบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 

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

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 
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6. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659 7000 , 0-2099-7000 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
21. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั: โทรศพัท์ 0-2697-3700 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2315-1800 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
29. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327,0-2359-0000 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088 -9797 
32. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
33. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 ,  0-2861-6090 
34. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 
35. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
37. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
38. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
39. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
40. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
41. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000 

และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์  0-2242-3902-7 

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 ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1.    ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)  

  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์ของ
ตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

เน่ืองจากกองทนุรวมเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตท่ีสม่ําเสมอ 
และมีเสถียรภาพทางการเงิน ดงันัน้ กองทนุจงึสามารถลดความเส่ียงไปได้ในระดบัหนึง่  

2. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ   

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

ความเส่ียงประเภทนีส้ามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืน ๆ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุจะทําการติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการ
ออกพบผู้บริหารและเย่ียมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ (Company Visit) ซึง่จะช่วยให้กองทนุสามารถบริหาร
ความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ 

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

คือ ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปริมาณน้อย อนัเน่ืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนัน้ ๆ กองทนุจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาท่ีต้องการ 
หรืออาจไมไ่ด้ราคาตามท่ีต้องการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

การบริหารความเส่ียงประเภทนี ้ทําได้โดยการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณหลกัทรัพย์หมนุเวียนในตลาด (Free Float) สงู 
หรือลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีดี  
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4. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว  (Concentration Risk) 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุประเภทตราสารแห่งทนุ ซึง่มีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทนุรวมตราสารแห่งทนุทัว่ไปจึงมี  ความเส่ียง
มากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตท่ีสม่ําเสมอ และมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน ซึง่ถือวา่มีสภาพคลอ่งสงู 

5. ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบกําหนดอายุ
ตราสาร (Callable Bond)   

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด อนัจะส่งผลให้กําหนดเวลาการชําระคืนของหุ้นกู้
นัน้สัน้ลง และก่อให้เกิดความเส่ียงแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีจะนําเงินท่ีได้รับนัน้ไปลงทนุต่อ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมีแนวโน้มลดลง
จะทําให้ผู้ลงทนุได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีต่ําลง (Reinvestment Risk) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

ผู้จดัการกองทนุจะลงทนุโดยพิจารณาจากผลตอบแทนหรือราคาท่ีสะท้อนผลกระทบจากสิทธิดงักล่าว ซึ่งสามารถประมาณ
มลูคา่ทางหลกัวิชาการได้ ประกอบกบัการกระจายการลงทนุโดยคํานงึถงึโอกาสท่ีผู้ออกตราสารจะใช้สทิธิดงักลา่วหรือไม ่

6.     ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเส่ียง 

กองทนุจะเข้าลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทนุดงักลา่วจะมีมลูค่าไม่
เกินหลกัทรัพย์พืน้ฐานท่ีกองทนุถืออยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทัง้หมด และหากคาดการณ์
ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ และถือว่าเป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือราคา และระยะเวลาไว้
เพ่ือสง่มอบในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืน้ฐาน และเพ่ือให้เกิดความแน่นอนในผลลพัธ์
ของการลงทนุ นอกจากนี ้กองทนุจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วกบัคู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาอย่างระมดัระวงัและ
สม่ําเสมอ 

7.     ความเส่ียงจากความสามารถในการปฏบัิตติามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)   

ในกรณีท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีไม่ได้ทําการซือ้ขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สญัญาฟอร์เวิร์ด 
สญัญาออปชนัท่ีซือ้ขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามท่ีตกลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะคดัเลือกคู่สญัญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือกจาก
คณะกรรมการลงทนุของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดงักลา่วจะมีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ 
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8. ความเส่ียงที่เกดิขึน้กรณีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 

เน่ืองจากกองทนุอาจไปลงทนุในต่างประเทศบางสว่น ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ดงันัน้ ความเส่ียง
ท่ีจะเกิดขึน้เม่ือกองทนุไปลงทนุในตา่งประเทศ มีดงันี ้

 ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงนิ ตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุน
ได้ลงทุนไว้ (Country Risk)  

การลงทนุในตลาดต่างประเทศจะผกูพนักบัปัจจยัหรือตวัแปรความเส่ียงท่ีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรใน
ตลาดท้องถ่ินท่ีผู้ลงทนุมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัทางด้านสงัคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีแตกต่างกัน ข้อจํากัดในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ข้อจํากดัเก่ียวกบัการลงทุนจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทัง้วิธีและหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูค่าของหลกัทรัพย์จะ
ขึน้อยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติตอ่การลงทนุ และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศนัน้ ๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะทําการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีข้องประเทศท่ีเข้า
ลงทนุอยา่งรอบคอบ  

 ความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) 

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับ
จากการลงทนุในตา่งประเทศ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง  :     

ผู้ จัดการกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ทัง้นี ้เพ่ือลดความผนัผวน และเพ่ือผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นหลกั 
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อตัราส่วนการลงทนุ 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

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

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
(ในสว่นโครงการ) 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ
ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของตราสาร 
ท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสาร
ทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึง
บริษัทท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ี
ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 

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 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

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

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 

6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 
ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทาง 
ท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 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 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale  
*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 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 ท่ีนิติบคุคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้
ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุท่ีอายุ

คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF 

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

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมี
เง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุในตัว๋
แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุ
ของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายุ
สอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  

3 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสาร
กึง่หนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุ
ท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
  

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือ
การลดความเส่ียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
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 การลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 
investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความ
ซบัซ้อน (exotic derivatives) 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด  

 *** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

  
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บั
รวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตรา
สาร Basel III และศกุกูของผู้ออกราย
ใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

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

ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผย

ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 

ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  
เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 
1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
 

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

 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วย
นัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

5 หน่วย property / REITs ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

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

1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

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

2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม  

อัตราตาม
โครงการ1 

เรียกเกบ็จริง 

1/04/2563-31/03/25642

เรียกเกบ็จริง 

1/04/2562-31/03/25632 

เรียกเกบ็จริง 

1/04/2561-31/03/25622

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  

(ที่ประมาณการได้) 
ไม่เกนิ 2.4289 2.2898 2.2898 2.2901 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.14 2.1400 2.1400 2.14035 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไมเ่กิน 0.1605 0.0214 0.0214 0.0214

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

2.1  คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0056 0.0051 0.0048 

2.2  คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0049 0.0108

2.3  คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.0189 

2.4   คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0018 0.0033 0.0021

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริง
ทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.353 2.2972 2.3031 2.3267 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ (ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.27 0.25 0.25 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตาม
โครงการ

เรียกเกบ็จริง 
31/03/2564 

เรียกเกบ็จริง 
31/03/2563 

เรียกเกบ็จริง 
31/03/2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมมี่ 

2. คา่ธรรมเนียการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมมี่ 

3.   คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุ

รวมหุ้นระยาว 
 ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเอง 

3.1.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า 
3.1.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบักองทนุรวม
หุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 
3.2.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า 
3.2.2   คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 

ไมมี่ 
 

 
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่เน่ืองจากไม่อนญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ 
5. คา่ธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ4 50 บาทตอ่รายการ 
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หมายเหต ุ  
1 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
2 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
4 เรียกเก็บ ณ วนัทํารายการ 
5 คา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึง่แสดงเกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงขอค่าธรรมเนียม

ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราตามโครงการท่ีระบไุว้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์  
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)               355,611.64                              16.24 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั               256,982.58                              11.73 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั               249,506.68                              11.39 

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั                224,969.01                              10.27 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)               214,528.28                                9.79 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)               209,246.60                                9.55 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)               173,588.33                                7.93 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)               165,930.80                                7.58 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)                  93,544.41                                4.27 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)                   78,690.47                                3.59 

11 อ่ืนๆ               167,701.87                                7.66 

   รวม         2,190,300.67                    100.00 
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 9,889,817.60

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 5,583,500.00

บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 2,918,400.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 7,186,880.00

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 10,265,600.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 3,269,525.00

บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 13,909,150.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 28,413,275.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 16,287,000.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 35,814,800.00

พาณิชย์ 81,436,147.60

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 19,527,800.00

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 2,225,808.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 9,277,650.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 16,558,500.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 16,558,500.00

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 6,137,820.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 8,119,100.00

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 3,583,400.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 18,843,500.00

1,608,200.00

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 6,577,500.00

ธนาคาร 89,186,778.00

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 18,357,000.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 16,065,000.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 1,608,200.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35

ธุรกิจการเกษตร
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ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 1,539,090.00

บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั (มหาชน) 2,111,850.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 13,178,750.00

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,684,330.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 4,472,510.00

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากดั (มหาชน) 1,634,610.00

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 4,520,904.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 10,707,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 9,507,850.00

อาหารและเคร่ืองด่ืม 36,128,990.00

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 2,452,100.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 32,864,604.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 5,348,700.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 9,835,500.00

บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 15,561,000.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 41,410,000.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 8,723,700.00

บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์น่ิง จํากดั (มหาชน) 6,087,600.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 13,744,045.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 7,597,359.00

บรืษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 3,048,800.00

บริษัทปตท.นํา้มนัและการค้าปลีก จํากดั (มหาชน) 12,979,528.50

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 5,933,775.00

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 2,958,675.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 6,212,400.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) 4,774,000.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 5,919,200.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากดั (มหาชน) 3,066,375.00

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 4,961,880.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 133,992,762.50

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 616,200.00

บริการรับเหมาก่อสร้าง 616,200.00

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 7,308,000.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 16,293,575.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 3,547,800.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 7,757,500.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 3,157,515.00

การทอ่งเท่ียวและสนัทนาการ 3,547,800.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 3,314,352.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 3,382,500.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 6,128,431.00

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 9,733,575.00

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากดั (มหาชน) 5,728,320.00

บรรจภุณัฑ์ 8,902,088.25

บริษัท วีจีไอ จํากดั (มหาชน) 2,206,175.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 39,202,193.00

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั มหาชน 8,902,088.25

สื่อและสิง่พิมพ์ 8,504,115.00

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 613,600.00

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 3,320,040.00

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 2,977,900.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 7,743,000.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 17,228,550.00

ประกนัชีวิตและประกนัภยั 613,600.00

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 4,393,350.00

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 1,659,200.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 16,141,680.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 29,364,900.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 4,771,864.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1,487,640.00

การแพทย์ 24,060,384.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35
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กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

หนีสิ้นอ่ืน -3,435,196.12

อ่ืนๆ 527,330.71

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 206,681.34

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 46,823,826.55

เงนิฝาก 47,030,507.89

อายคุงเหลือมากกว่า 10 ปี 0.00

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 879,179,072.16

ทรัพย์สนิอ่ืน 3,962,526.83

อายคุงเหลือ 3-5 ปี 0.00

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครัง้ท่ี 12 22,148,928.06

อายคุงเหลือ 7 -10 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 5-7 ปี 0.00

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนีเ้งินกู้ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ท่ี 1 20,458,247.20

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุ่นท่ี 2/3ปี/2562 50,718,882.50

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครัง้ท่ี 3 30,975,391.80

พนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครัง้ท่ี 3 10,325,130.60

พนัธบตัรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครัง้ท่ี 1 5,134,288.40

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดท่ี 43/182/63 59,966,188.93

อายคุงเหลือ 1-3 ปี 134,626,580.16

พนัธบตัรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครัง้ท่ี 4 10,339,581.32

พันธบัตรรัฐบาล 220,201,876.21

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 3,021,180.00

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ปี/2562 10,135,237.40

อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี 85,575,296.05

บริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3,187,600.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 2,087,295.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จํากดั (มหาชน) 2,948,720.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 4,434,750.00

ขนสง่ 52,723,720.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,219,875.00

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 34,824,300.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 611,419,357.35

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 611,419,357.35
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0.000.00

220,201,876.21

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 0.000.00

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

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัหรือผู้ คํา้ประกนั 0.000.00

(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากว่า investment grade หรือ ไมมี่ rating    เป็นผู้ออก  ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั 

หรือผู้ คํา้ประกนั

%NAV

สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง) 15.00 %NAV

รายงานสรุปเงนิลงทุน

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่  31  มีนาคม  2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิตบุิคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด

25.05(ก) พนัธบตัร
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10,135,237.40

50,718,882.50

59,966,188.93

5,134,288.40

10,339,581.32

20,458,247.20

10,325,130.60

30,975,391.80

22,148,928.06

220,201,876.21

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

10,000,000.0025/03/2565BOT223A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

พนัธบตัร

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

60,000,000.0020/05/2564CB21520A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

50,000,000.0016/09/2565BOT229A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

5,000,000.0026/11/2564GGLB21NA -กระทรวงการคลงัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

20,000,000.0017/06/2565LB226A -กระทรวงการคลงั

10,000,000.0017/12/2564LB21DA -กระทรวงการคลงั

30,000,000.0017/12/2565LB22DA -กระทรวงการคลงั

10,000,000.0017/12/2565LB22DA -กระทรวงการคลงั

รวม

21,000,000.0017/12/2566LB23DA -กระทรวงการคลงั
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    26 ม.ิย. 50 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 มี.ค. 64 

 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 
-   ดชันีชีว้ดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)     : -31.3643% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

104.73% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

 
 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 ในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการท่ี 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลอ่ืนเพิ่มเตมิ เช่น Website เป็นต้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน 
และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนดังกล่าวได้  

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน   

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกัน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคตและเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (asamended)) หรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และ
หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และ
ตามที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตาม
ความหมายที่กาํหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1933 
(ซึ่งความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้          
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุน 

 หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่
กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ 
US Person และมไิด้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US Person 

 กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ
เงนิลงทุนคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด และ/หรือได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทาํความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
“อัตราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คาํเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อ
กับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
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 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีผู้้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเส่ียงในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด ดังนัน้ ความเส่ียงที่ ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึน้อยู่กับความสามารถในการชําระ
หนีข้องผู้ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกันตราสาร) 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือการลงทุน – กองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ
เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้นี ้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือโดยผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจะสามารถกาํกับดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(http://www.sec.or.th) 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริง
ใดๆ  ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้ง
ไว้ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติม ทัง้ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัต ิ
หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 
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 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คาํแนะนําที่สอดรับกับระดับ
ความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว 
และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียน
หน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคล
ที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็น
บุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาํกับ
ดูแลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว  

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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