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กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์

Euro High Dividend: EHD 
 
 

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภทตราสารแหง่ทนุท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด  

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 9 มีนาคม 2550 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   4 เมษายน 2550 

นโยบายการลงทุน :  

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายท่ีจะนําเงินส่วนใหญ่ท่ีได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมต่างประเทศ (เพียงกองทนุเดียว) ท่ีมีนโยบายกระจายการลงทนุในตราสารทนุ และ/หรือตราสาร หลกัทรัพย์อ่ืนใด 
ท่ีสามารถโอนสิทธิได้ (Transferable Securities) จากหลายๆ ประเทศ โดยกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าวจะเน้นลงทนุใน
หลกัทรัพย์ท่ีออก และ/หรือทําการซือ้ขายในประเทศแถบทวีปยโุรป ท่ีมีอตัราเงินปันผล (Dividend yiled) ท่ีน่าดึงดดูใจ ทัง้นี ้
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการกระจายการลงทนุไปต่างประเทศ กองทนุจะลงทนุในกองทนุ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND  
ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทนุท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก และ
เป็นกองทนุตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัท่ีกลา่วมาข้างต้น 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ     

กองทนุ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จดัตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารทนุตามระเบียบของ UCITS อนึง่ตามประการคณะกรรมการ
ตลาดทนุ กองทนุรวมตราสารทนุต้องมีมลูค่าการลงทนุในตราสารทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ แต่เน่ืองจากกองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ มีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ feeder fund ซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. จึงกําหนดประเภทกองทนุตามช่ือหรือนโยบาย
การลงทนุของกองทนุหลกั ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุได้ 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์   1 

 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

เม่ือกองทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัได้แก่ กําไรจากสว่นต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบีย้รับ จะทําให้
มลูค่าหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เม่ือทําการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจึงมีโอกาสได้รับกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้
จาก ณ วนัท่ีได้ทําการซือ้หน่วยลงทนุ 

 

 
                               สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 

    
คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

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

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เงินลงทนุส่วนท่ีผู้ลงทนุต้องการกระจายการลงทนุไปลงทุนในตราสารทนุต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุส่วนท่ี
ยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทุน
สว่นใหญ่ จะมาจากกําไรจากสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และดอกเบีย้รับ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

- การเปล่ียนแปลงของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ    

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ   
- ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 มีนาคมของทกุปี 

7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

NN (L) EURO HIGH DIVIDEND  
นโยบายการลงทนุ : ลงทนุส่วนใหญ่ในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน ท่ี
เป็นหุ้นของบริษัทท่ีมีผลประกอบการดี มีความแข็งแกร่งในสถานะทางการเงิน และมีการจ่ายเงินปันผลท่ีน่าสนใจ
และสม่ําเสมอ โดยกองทนุจะลงทนุในตราสารทนุดงักลา่วอยา่งน้อย ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

 

 
*  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

(1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดย
ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

- บริษัทจัดการ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือ
คําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular 
Saving Plan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการ
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ในอนาคต) ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)  ถือเป็นภาระของ          
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ในปัจจบุนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
- ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ
พรีเมียร์ ซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ การทํา
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  
 

- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

ทุกวันทาํการขายหน่วยลงทุน  
 
- กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุ
เปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

หมายเหตุ : 
วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุก
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 -  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
(2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่น วิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ทกุวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

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

ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 
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- ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ /หรือวนัทํา
การของกองทนุรวมในต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ /หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ /หรือ
วนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ /หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบ
จากการรับชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการ นับแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ระบุเก่ียวกับวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ โดยมิให้นับรวมวนัหยดุทําการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ  
 

2.  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ
บริษัทจดัการ 

5. กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการ
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สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือ
เป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การ
จดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
อาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1 บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  

(2)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2 ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้น
แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

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

(4) ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่ง
คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
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การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

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

ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

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

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้

ในสาระสําคญั 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทนุรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 
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2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

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

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

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

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ  

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

3.  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุ
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4.  ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ภายในกลุ่มกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนดซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่วหมายถึงการขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ได้
หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือ
นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  

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

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  



กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์   11 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/
หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือ  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจํากัดสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกิน
ดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว  จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ท่ี 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    กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
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 250,949,009.27 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. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
12. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
13. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
14. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
15. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
16. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
17. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
18. นายนพพล นราศรี กรรมการ 
 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทาง
บญัชี,เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
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 
การลงทนุ 

สนิทรัพย์ทัว่โลก
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย*
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),                       
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), (เกียรตินิยม
อนัดบั 2)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สนิทรัพย์ทัว่โลก

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต          
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

  Domestic Equity                                           
Assistant Portfolio Manager–Portfolio 
Manager, บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สนิทรัพย์ทัว่โลก

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, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก, 
 บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล 
จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สนิทรัพย์ทัว่โลก

นายนพพล นราศรี 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,                       
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
     (การเงิน)  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมปิโตรเลียม 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
      (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์
ทัว่โลก, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Fund Manager,                          
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

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

 Project Manager / Petroleum Engineer,     
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
สนิทรัพย์ทัว่โลก

* ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทุน และผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ถา้มี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้

1. ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ : โทรศพัท์ 1588 หรือ 0-2232-2484 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 
7. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซียไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
22. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
29. ธนาคารแลนด์ 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 หรือ 0-2861-6090 
34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 
35. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 
37. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
38. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
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39. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
41. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
42. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
43. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000 
44. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 
45. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์  0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2.  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 

 

1. ความเส่ียงทางธุรกิจ  (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากผลการดาํเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไป
ลงทุน ซึ่งเกดิจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน 
ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงนิลงทุนได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ     
ผู้ลงทนุเป็นสําคญั   

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk) 

เน่ืองจากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ ซึ่งความเคล่ือนไหวของตราสารทนุท่ี
กองทนุรวมต่างประเทศลงทุน จะมีความเคล่ือนไหวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกบัสภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และ
การเมือง ของตลาดโลก ดงันัน้ หากเกิดความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ กองทนุรวมตราสารทนุ
ตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุ  ก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย   

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ จะเป็นผู้บริหารความเส่ียงโดยจะกระจายการลงทุนไปในหลกัทรัพย์ต่างๆ ในระดบัท่ี
เหมาะสม โดยหลีกเล่ียงการลงทนุท่ีจะไปกระจกุตวัอยูใ่นหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึง่มากเกินไป  

3. ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ที่
กองทุนได้ลงทุนไว้ (Country Risk)  

การลงทนุในตลาดตา่งประเทศจะผกูพนักบัปัจจยัหรือตวัแปรความเส่ียง ท่ีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรใน
ตลาดท้องถ่ินท่ีผู้ลงทนุมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัทางด้านสงัคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีแตกต่างกนั ข้อจํากดัในการแลกเปล่ียนสกลุเงิน ข้อจํากดัเก่ียวกบัการลงทนุจาก
ตา่งชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทัง้วิธีและหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูค่าของหลกัทรัพย์จะ
ขึน้อยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติตอ่การลงทนุ และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศนัน้ ๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

เน่ืองจากกองทนุได้มีการกระจายการลงทนุไปในหลายประเทศ ประกอบกบัการลงทนุของกองทนุนัน้ มิได้กระจกุตวั
อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงทําให้ได้รับผลดีจากการกระจายการลงทุน และลดความเส่ียงลง อนัเน่ืองจากปัจจัย
ผลกัดนัเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศมีความแตกต่างกนั เช่น บางประเทศใช้ปัจจยัภายนอกประเทศ (การสง่ออก) สว่น
บางประเทศอาจใช้การบริโภคภายในประเทศ เป็นปัจจยัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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4. ความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน  (Foreign Exchange Rate Risk) 

เน่ืองจากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ ดงันัน้การลงทนุอาจจะต้องประสบกบัความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน อนัจะทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม   

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยจะพิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา และ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกัน
ความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพ่ือลดความ
ผนัผวน และเพ่ือผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นหลกั เช่น กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือ 
Option เป็นต้น 

5. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารที่กองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีสถานะการเงินมัน่คง โดยลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็น
บริษัทท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุสามารถท่ีจะ
ลดความเส่ียงประเภทนีไ้ด้โดยกระจายการลงทนุไปในแตล่ะผู้ออกตราสารหนี ้โดยไมใ่ห้เงินลงทนุมีการกระจกุตวัในผู้ออก
ตราสารหนีใ้ดๆ มากเกินไป   

6. ความเส่ียงที่เกดิจากการได้รับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวนัหยดุทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุไปลงทนุ
นัน้อาจจะไม่ตรงกับวนัหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลประทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.   ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเส่ียง 

กองทุนจะเข้าลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทุนดังกล่าวจะมี
มลูคา่ไมเ่กินหลกัทรัพย์พืน้ฐานท่ีกองทนุถืออยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทัง้หมด และหาก
คาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ และถือวา่เป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือราคา 
และระยะเวลาไว้เพ่ือสง่มอบในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืน้ฐาน และเพ่ือให้
เกิดความแน่นอนในผลลพัธ์ของการลงทนุ นอกจากนี ้กองทนุจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วกบัคู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
คูส่ญัญาอยา่งระมดัระวงัและสม่ําเสมอ  
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8.   ความเส่ียงจากความสามารถในการปฏบัิตติามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)    

ในกรณีท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีไม่ได้ทําการซือ้ขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สญัญา
ฟอร์เวิร์ด สญัญาออปชนัท่ีซือ้ขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามท่ีท่ีตกลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

ผู้จดัการกองทนุจะคดัเลือกคูส่ญัญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึง่จะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือก
จากคณะกรรมการลงทนุของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดงักล่าวจะมีการประเมินผลอย่าง
สม่ําเสมอ 

9. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการ
บริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุ
เกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศท่ีกองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วย
ลดความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้ 
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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 รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม         
แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 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  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

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

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้
มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1  
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่
ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่มร่วมสาขา
ของ 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 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
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 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี

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

ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ หน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
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 เพ่ือการจดทะเบียนซือ้
ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) 
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 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 ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale ได้ 
* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็นMF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี 
ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ    ≥ 1 ปี 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน
ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
แฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบ
การลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
มีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 หน่วย infra ไมเ่กิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (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 ้ตรา
สารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้
8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives    
ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives    
ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง          
(non-hedging) 

global exposure limit 
8.2.1 กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4  
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% 
ของ NAV 
8.2.2 กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4 
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 การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด  

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไมมี่ข้อกําหนด
เก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ    
ตราสาร Basel III และศกุกูของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี สนิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ 
บลจ. อาจนํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทาง
การเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program)  ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี ้ โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating ให้บลจ.ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน 
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น ราย
โครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคล
ดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชื อท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 



กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์   27 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะ 
ทํานองเดียวกบับคุคลตาม 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 ของกองทนุใด กองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออก
หน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 
ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม 

อัตราตาม

โครงการ (1) 

เรียกเกบ็จริง  

01/04/2563-31/03/2564(2) 

เรียกเกบ็จริง  

01/04/2562-31/03/2563(2) 

เรียกเกบ็จริง  

01/04/2561-31/03/2562(2)

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  
(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 1.9795 1.8511 1.8511 1.8513 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6050 1.6052(6) 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน  0.1605 0.0321 0.0321 0.0321 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน  0.2140 0.2140 0.2140 0.2140 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 
2.1  คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0196 0.0191 0.0172 
2.2  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0032 0.0037 0.0020 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เกบ็จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.35(3) 1.8739 1.8739 1.8705 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง

2564
เรียกเกบ็จริง

2563 
เรียกเกบ็จริง

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ(4) ไมเ่กิน 1.50 1.50 1.50 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   
 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมมี่ ไมมี่ 
 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมมี่ ไมมี่ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ(5) 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย 
หรือเศษของ 2,000 หน่วย 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท 
 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.7312% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
 
หมายเหต ุ  
(1) อตัราไมเ่กินร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมและได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) 
(3) อตัราไมเ่กินร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด 
(4) อตัราไมเ่กินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
(5) เรียกเก็บ ณ วนัย่ืนขอทํารายการ โดยจํานวนเงินสงูสดุท่ีเรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไมเ่กิน  25,000 บาท 
(6)  ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึง่แสดงเกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ

เรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามท่ีโครงการระบไุว้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการ
ดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้
ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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%NAV

3.73

3.33

0.02

0.38

-0.16

0.47

-0.62

96.60

96.60

96.60

96.60

-0.17

-0.17

100.00มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 250,949,009.27

-425,956.43สญัญาฟอร์เวิร์ด

หน่วยลงทนุ 242,416,784.17

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างองิกับอัตราแลกเปล่ียน -425,956.43

NN (L) Euro High Dividend (LU0127786431) 242,416,784.17

หนีส้นิอ่ืน -1,563,336.43

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 242,416,784.17

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 242,416,784.17

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 945,307.74

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (EUR) 45,973.40

ทรัพย์สนิอ่ืน 1,170,203.96

อ่ืนๆ -393,132.47

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 8,360,032.86

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

เงนิฝาก 9,351,314.00
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AA+ -324,953.93

AA- -102,514.50

AAA 1,512.00

-0.04 15/06/2564

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 1,512.00 0.00 15/06/2564

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -102,514.50

กาํไร/ขาดทุน

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -324,953.93 -0.13 15/06/2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด

รายละเอียดตวัตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดวิิเดนด์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    4 เม.ย. 50 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 มี.ค. 64 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 9.27% 9.27% 25 19.64% 25 45.12% 50 4.00% 95 7.00% 75 3.71% 95 0.22%
ผลตอบแทนตัวชวัีด 8.39% 8.39% 25 21.84% 25 46.83% 25 5.15% 75 6.46% 75 5.10% 5 1.14%
ความผันผวนของกองทนุ 5.92% 5.92% 5 11.25% 5 21.21% 75 20.77% 75 17.28% 75 17.37% 95 18.92%
ความผันผวนของตัวชวีดั 6.33% 6.33% 5 11.69% 5 22.66% 95 19.19% 75 16.28% 75 16.88% 95 20.04%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงั
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั คือ MSCI EMU ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง   
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -40.4762% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

68.84% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด ์
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จํานวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นร้อยละ  44.1831 

หมายเหต ุ: 

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

 
 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ
รองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้  

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ยูโร 
ไฮดิวิเดนด์ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับ
ความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด ยูโร ไฮดวิิเดนด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเส่ียง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศ
ต่างๆ ที่กองทุนเข้าไปลงทุน (Country Risk) ซึ่งอาจจะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน 

 เน่ืองจากกองทุนนีล้งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืน 
ตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 กองทุนนีไ้ม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทัง้จํานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อย่างไรก็ดี กองทุนนีอ้าจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กับดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนัน้ กองทุนนีจ้ึงอาจมีต้นทุนจากการทําธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเส่ียงเกิดขึน้ ซึ่ง
อาจทาํให้กองทุนมีผลตอบแทนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ 

 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 
1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วยลงทุนของ
กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ 

 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา 
(“US Person”) ตามความหมายที่กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคาํว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและ
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ทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจาํหน่ายให้แก่ US Person 

 ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับ
โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนามของ US 
Person 

 กองทุนเปิด ยูโร ไฮดวิเิดนด์ เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิลงทุน
คืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือ
ทัง้หมด และ/หรือได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือผลประโยชน์ของผู้
ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
“อัตราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คาํเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีช้วนส่วน
สรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม 
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโร ไฮดวิิเดนด์ ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนจึงอาจต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับกองทุนรวมต่างประเทศในอัตราที่กองทุนต่างประเทศระบุไว้ในหนังสือชีช้วนของ
กองทุนต่างประเทศ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศอยู่แล้ว 

 อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนรวม
ต่างประเทศเรียกเก็บ เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัตทิี่บริษัทจัดการอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน
บางส่วนจากกองทุนต่างประเทศ หรือผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายกองทุนต่างประเทศ แทนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม เห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็น
อย่างอ่ืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่
เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงาน
ที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอ
ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือ
ความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้นี ้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้องได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ใดๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทัง้
ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ัง
การของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ (Local Fund - Thailand) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุน
ต่างประเทศ  (Master Fund) ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรคํานึงถึงการทาํรายการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ และ/หรือการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกองทุน Local Fund  กับกองทุน Master Fund ซึ่งจะ
ใช้เวลามากกว่าปกติ เน่ืองจากมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) วันทําการ วันหยุดทําการ อัตรา
แลกเปล่ียน และเวลาปิดรับคาํส่ังซือ้ขาย นอกจากนี ้กองทุน Local Fund จาํเป็นต้องมีการสาํรองเงนิลงทุนบางส่วน
ไว้ในประเทศ เพ่ือรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน Local fund และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Master Fund มีความแตกต่างกันมาก อน่ึง 
เน่ืองจากผู้ลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ (Local Fund ) ซึ่งจัดตัง้ในประเทศไทยและอยู่ภายใต้
กฎหมายไทย และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ในประเทศ
ไทย ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน Local Fund ที่คาํนวณและประกาศในประเทศไทย 
จงึเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่สะท้อนให้เหน็ถงึมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน 

 เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ หลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษี และ/หรือระเบียบ
ขัน้ตอนวีธีการต่าง ๆ ตลอดจนข้อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ที่เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการลงทุนของกองทุน จะส่ง
ผลตอบแทนขัน้สุดท้ายที่กองทุนนีจ้ะได้รับด้วย 

 บริษัทจัดการมีวธีิการตดิต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวธีิ เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับระดับความเส่ียง
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ของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเส่ียงสูงกว่า
ระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/
ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงินหรือ
การก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาํกับดูแลที่เก่ียวข้อง
ในเร่ืองดังกล่าว  

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิด
ไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศฝร่ังเศส และประเทศเยอรมนี ผู้ลงทุนจึงควรพจิารณาการกระจายความเส่ียง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้โดย  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786 -2377 
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