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กองทนุเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 
Kamrai Permpoon Open-ended Fund 2 : KPLUS2 

 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
 
อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 22 พฤศจิกายน 2536 
 
วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 29 ธนัวาคม 2536 
 
นโยบายการลงทุน : โครงการจะนําเงินท่ีระดมได้จากการขายหน่วยลงทนุไปลงทนุ โดยมีนโยบายหลกัดงันี ้ 

(1)  กองทนุจะลงทนุโดยมี Net Exposure ในตราสารทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากบั 80% ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ  

(2)  เงินทนุสว่นท่ีเหลือจากการลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ (1) จะนําไปลงทนุในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสาร
แห่งหนีต้่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนสงู และในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความมัน่คงของสถาบนั 
ท่ีออกตราสารเป็นหลกั ทัง้นีเ้พ่ือให้โครงการมีรายได้ท่ีสงูสม่ําเสมอและมีความมัน่คงจากการลงทนุ  

ทัง้นีจ้ะไม่ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) และตราสารหรือหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  : 
โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 30 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2566
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 

 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 
1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มกํ่าหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไม่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

1,000 ล้านบาท (จํานวน 100,000,000 หน่วย) บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุ
ท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

 
3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 

เหมาะสําหรับเงินลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดี และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารทนุได้ 
 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตราสารทนุท่ีกองทนุลงทนุอยู ่
2. การผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสารในตราสารแหง่หนี ้
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่
อย่างไร? 

ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 31 มกราคมของทกุปี 
  



กองทนุเปิด กําไรเพ่ิมพนู 2  2 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน  
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น. โดย
ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืออ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และสามารถชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยสัง่
จ่ายบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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 วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุขัน้ต่ํา ดงันี ้

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการใน
ระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

- การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืออ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ( Mutual fund by phone ) (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 4 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น   
e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทาง
ไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัท
จดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวมหรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุและ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง
นัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้
ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้
มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
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การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั
เวลาดงักลา่วจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้ 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
กาฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้
ในสาระสําคญั  

(5) อยูใ่นระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตาม
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ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้
ไมเ่กิน 3 วนัทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 

2 เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับ 
คําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไมข่าย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิด 
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ  

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

3 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  

4 ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใด (“กองทนุเปิดต้น
ทาง”) ตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทุนเปิด กําไรเพิ่มพูน 2 (“กองทุนเปิด
ปลายทาง”) ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน 
และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 2 นัน้ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

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

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ     www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ, ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจํากัดสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกิน
ดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียง
รายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  
- สํานกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 

 
5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
 

6.  ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างไร ? 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 
1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต   กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์    กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล   กรรมการ 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

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

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
 
3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั  92,341,626.94 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
 
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. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ   กรรมการ 
4. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ  กรรมการ 
5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ  กรรมการ 
6. นายวีรชยั จนัเป็ง   กรรมการ 
7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ  กรรมการ 
8. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ  กรรมการ 
9. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย  กรรมการ 
10. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 
11. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ  กรรมการ 
12. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
13. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร  กรรมการ 
14. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั  กรรมการ 
15. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 
16. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์  กรรมการ 
17. นายนพพล  นราศรี   กรรมการ 
18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 
 

   
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,                         
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีการลงทนุ สายการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
(การธนาคารและการเงิน)
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยม
อนัดบั 1)                          
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ    
ตราสารทนุในประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีการลงทนุ สายการลงทนุ,                     
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 

 
 

หวัหน้า 
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  

ในประเทศ 

และ 

รักษาการหวัหน้า        
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

สายการลงทนุ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

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

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

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ, 
การเงิน),                          
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 
เกียรตินิยมอนัดบั 2),                     
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

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

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

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ,                       
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ,                  
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

  
  
  

 บริหารธรุกิจบณัฑิต 
(การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

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

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                        
Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ ช่วยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                           
Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 

นางสาวช่ืนสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

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

 บริหารธรุกิจบณัฑิต                   
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

 ผู้จดัการกองทนุ,                                      
 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 

 

 

นายวีรชัย จันเป็ง*, CFA, FRM 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต
(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมโยธา), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

 Team Leader / Equity Portfolio Manager,  
บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จํากดั 

 Vice President / Senior Equity Portfolio Manager, 
บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  
บล. ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 Foreign Exchange Trader, 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*,  
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                          
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1)
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมเคร่ืองมือ, เกียรติ
นิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),  ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ, 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              

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ  

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒกุิล  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน, 
เกียรตินิยมอนัดบั 1), วิทยาลยั
นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Consultant and Analyst, บริษัท
เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แอสเซท พลสั จํากดั 
 Financial Counsel Assistant,  
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ  

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 
6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้

1. บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 

2. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

3. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 

4. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์เวลธ์ จํากดั: โทรศพัท์ 0-2016-8600 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2095-8999 

6. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621 

7. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294 

8. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั : โทรศพัท์ 0-2508-1567 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 

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

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

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
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16. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 

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

18. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 

19. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000 

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

21. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

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

23. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000 

       หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 

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

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 
9.  รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
หรือ นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 
และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้ 
 

1.  ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 
-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
-  เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2.  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th  
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม  
 

 
1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน (Business Risk) คือความเส่ียงที่เกิดจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน ที่กองทุนรวมไปลงทุน ผลการดาํเนินงานดูจากความสามารถในการทาํ
กาํไรของบริษัทโดยที่ได้ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะอุตสาหกรรม และ จากการบริหาร โดย
ผลการดาํเนินงานที่ดีหรือไม่นัน้จะส่งผลกระทบกับราคาตลาดของตราสารทุนที่บริษัทนัน้ๆ ออก 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Credit Risk) เป็นความเส่ียงจากตราสาร
หนีท้ี่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาํระหนี ้คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนั้น้ๆ ไม่สามารถนําเงนิต้น/
ดอกเบีย้มาจ่ายเม่ือถงึวันที่ครบกาํหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มี
สภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
กองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 2 มีนโยบายมุง่เน้นลงทนุในหุ้น ทําให้ความเส่ียงนีมี้ต่ํามาก 
สําหรับส่วนท่ีจะลงทนุในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆของผู้ออกตราสาร และคดัเลือกตราสารท่ีมี
คณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
 

3. ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเส่ียงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถ
จะควบคุมได้  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และ
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทนุในหุ้นท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดีมีแนวโน้มในการเติบโตสงู ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ
ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) คือความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนใน
ตราสารที่มีสภาพคล่องในการซือ้ขายตํ่า ทัง้นีส้ภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพ
ของตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการจะเน้นลงทนุในตราสารท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งคอ่นข้างสงูเพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
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อตัราส่วนการลงทนุ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุน ข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 (ในสว่นโครงการ) ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั   

ไมเ่กิน 20% 
  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ
ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 
 

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

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป
ของ SET (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุ
อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 
5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถึงบริษัท
ท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET) 
5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1  
5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.4.1 ตราสาร Basel III  
5.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ
ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้อง
เป็นบคุคลดงันี ้
5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
5.5 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5.1 reverse repo 
5.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดาน
ซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET  
5.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีสํานกังานกําหนด  
5.7 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 (ในสว่นโครงการ) ท่ีจดทะเบียน
ซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET 

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

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) 
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 5.6.1  

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)  รวมกนัไมเ่กิน 5% 
* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

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

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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

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

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัMF ท่ีอายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF 
ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้
มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดหรือมีเง่ือนไขให้
กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุในตัว๋

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายุ
กองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้
ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 หน่วย infra หรือหน่วย property 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 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่
ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

*** สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมีจํานวน
หุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไม่
นบัรวมการถือหุ้นของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ    
ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

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

ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้

ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 

ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ี
ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
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) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ 
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

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

1 หนีส้ินทางการเงิน  (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดย

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2  รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ 
และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม 

อัตราตาม
โครงการ1 

เรียกเกบ็จริง 
1/2/2564-31/1/25652 

เรียกเกบ็จริง 
1/2/2563-31/1/25642 

เรียกเกบ็จริง 
1/2/2562-31/1/25632 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 
1.5836 

1.4873 1.4873 1.4873 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.3375 1.3375 1.3375 1.3375 

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.1177 0.0214 0.0214 0.0214 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0559 0.0576 0.0454 

2.2 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

2.3 คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

2.4 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0037 0.0012 0.0032 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จริงทัง้หมด  

ไม่เกนิ 4.28           1.5469 1.5461 1.5359 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ) 
ตามที่จ่ายจริง 0.48 0.06 0.11 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อัตราตาม
โครงการ  

เรียกเกบ็จริง 
2565 

เรียกเกบ็จริง 
2564 

เรียกเกบ็จริง 
2563 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 1.003 ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 1.003 ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาทตอ่หน่วย
ลงทนุ 500 หน่วย   

10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย                
หรือเศษของ 500 หน่วย ท่ีทําการโอน 4 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออก              
ใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 4 
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หมายเหต ุ
1 อตัราไม่เกินร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
2 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียก เก็บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิม

คิดคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 
4 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุ
แห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

  ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)         54,723.39                               12.41 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั           50,316.82                               11.41 

3 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั               45,684.40                               10.36 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)            42,561.69                                 9.65 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั              41,135.36                                 9.33 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)             39,703.33                                 9.01 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)              34,407.34                                 7.80 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)            33,814.93                                 7.67 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)              25,400.66                                 5.76 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)             24,585.95                                 5.58 

11 อ่ืนๆ              48,530.01                               11.01 

   รวม            440,863.88                     100.00 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน       29 ธ.ค. 36 

วันสิน้สุดรอบบัญชี           31 ม.ค. 65 

 
 

* ไมมี่ข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีเป็น TRI ครอบคลมุระยะเวลาการลงทนุดงักลา่ว 

- ดชันีชีว้ดั  :  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบัหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึ 
ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -41.1229% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทนุเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 

175.63% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 2 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

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

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือ
เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่
อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับนักลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย)จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด กาํไรเพิ่มพูน 2 ทัง้นี ้ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปิด กําไรเพิ่มพูน 2 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

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

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่  
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้
ด้วย 
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 ในกรณีที่กองทุนเปิด กาํไรเพิ่มพูน 2 ไม่สามารถดาํรงสนิทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน 

ทัง้หมด ดังนั ้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิก    
กองทุนรวมได้โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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


