
 
 
 
 
 

กองทุนนีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์

จึงมีความเสียงทีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 
 

 
 

 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
 
 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด ์
 United Flexible Income Fund :  UFIN                   

 
          

 
 

 

 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม 

อายโุครงการ : ไม่กําหนด 

วันทีได้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทุนรวม : 19 สิงหาคม 2559 

วันทีจดทะเบียนกองทนุรวม : 2 กนัยายน 2559 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายทีจะนําเงินส่วนใหญ่ทีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลกัทรัพย์และ

ทรัพย์สินทังในและต่างประเทศโดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสดัส่วน

ตงัแต่ร้อยละ  ถึงร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ซงึสดัส่วนการลงทนุดงักล่าวจะขึนอยู่กบัดลุยพินิจของ

บริษัทจดัการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลียนใน

รอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ  ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทงันี หลกัทรัพย์และทรัพย์สินดงักล่าว ได้แก ่

1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ และหรือ ตราสารของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ทีจดัตงั

ขนึตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจดัตงัในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอืนใด ซงึมี

วตัถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ

กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ทีเน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทังในและ

ตา่งประเทศทวัโลก 

2) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพืนฐานทังในและต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded 

Fund ทีเน้นลงทนุในกองทุนโครงสร้างพืนฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตงัในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอืนใด ซงึมี

วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทุนในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุโครงสร้างพืนฐาน 

 

 



 
 

 

) ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดชันี

กลุม่หลกัทรัพย ์หรือสนิทรัพย์ทีเกียวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ทงัในไทยและหรือต่างประเทศ 

) ตราสารทนุ ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกงึทนุ และเงินฝาก และหน่วย Private equity ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทงัในรูป

เงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ทังนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) และอาจป้องความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน  

อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารหรือทีผู้ออกตราสารตํากว่าทีสามารถ

ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารทีไม่ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชือถือทีตวัตราสารและทีผู้ออก

ตราสาร (Unrated Securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ทีไม่มีการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ตาม

หลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ : 

ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเพิมจากผลตอบแทนของหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมต่างประเทศทีกองทนุเข้าไปลงทุนไว้ 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี6 สนิสุดวันท ี31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
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   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

 กองทนุนีไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน แต่มีการแบ่งชนิดของหนว่ยลงทุนโดยกองทนุแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงันี 

 หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือย่อ : UFIN-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 

เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ

 หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (ชือย่อ : UFIN-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบุคลธรรมดาเปิด

โอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 

(Total return) 
 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

10,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุทีได้จดทะเบียนไว้กับ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา

เท่าใด? 

เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีมุ่งหวงัผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ 

โดยควรเป็นเงินลงทนุส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับ

ส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน 
 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน ? 

1.   ความเสียงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด  

2. การเปลียนแปลงของราคาหนว่ยลงทนุทีกองทุนลงทนุ    

3. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   

4. ความเสียงจากการลงทนุในต่างประเทศ  

5.  ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 
5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนหรือผลตอบแทนหรือ

เป็นกองทนุรวมทมุ่ีงเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนัและไม่คุ้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 31 สิงหาคม ของทกุปี 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทนุ  

 

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถลงทุนเป็นจํานวนเงินขันตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ทงันี จํานวนเงินขันตําของการสงัซอืครังแรก และจํานวนเงินขนัตําของการสังซือครังถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน

ชอ่งทางต่างๆ ดงันี 

- บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

ผู้สงัซือต้องชําระเงินคา่ซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีสงัซอืโดยสามารถชําระเป็น 

- เงนิสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ

บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอนืใดทีบริษัทจดัการกําหนดได้จนถึงวนัสดุท้ายของ

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สงัซอืจะต้องลงวนัทีตามวันทีทีสงัซอืและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือบญัชีเงินฝาก

ประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดงัต่อไปนี 

-   ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

-   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

-   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

-   ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

-   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

-   ธนาคารพาณิชย์อืนใดทีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสงัซือ

อนืๆ ซงึบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการของ

บริษัทจดัการและสถานทีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลังจากทีบริษัทจัดการ และผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผู้ สังซือแล้ว  

ผู้สงัซือจะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สงัซือหน่วยลงทุน ทงันีการสงัซือหน่วย

ลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็ค

ธนาคาร หรือคําสงัจา่ยเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว  

ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงนิธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลิก

รายการสงัซือนนั และแจ้งให้ผู้สงัซือทราบ  

 

ผู้สงัซือทีได้ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนันได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินทีได้รับจากการสงัซือหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออม

ทรัพย์ และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดขึนที

ธนาคารพาณิชย์ ซงึดอกผลในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทงัหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทนุอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) 

- การสังซือหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

 

การชําระเงนิค่าซือหน่วยลงทนุโดยวธีิการอืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิมเติมวิธีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธีการอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิมเติม

โครงการ 

ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธีการอืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทงันี การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

ในกรณีทผีู้สงัซือหน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า

ซือหน่วยลงทุน แล้วนัน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็นผลให้

บริษัทจดัการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท

กระแสรายวนัหรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทุนทีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร 
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พาณิชย์ ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซอืหนว่ยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสงัซือ

หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวนัทําการขายหน่วยลงทุน ณ 

วนัทีได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุทีผู้ซอืจะได้รับต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซือหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

การสังซือหน่วยลงทนุโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุน  

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 

เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดย

บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หกัค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน

เปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 

ตามทีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคมั ฟันด์ (“กองทุนเปิด

ปลายทาง”) ได้ 

ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดให้ทําการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน 

และ/หรือกองทนุอืนใดตามทีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซเิบิล 

อินคมั ฟันด์ นนั บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนงึ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 

เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดทีกําหนด

ข้างต้นได้ โดยขนึอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง 

และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวนของ

กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทงั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุรับคําสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที

บริษัทจดัการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิด

และผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซอืคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสงัสบัเปลียนหนว่ยลงทนุให้เป็นวนั

และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทัง

กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 
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ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ในหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ โดยการสบัเปลียน

หนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ 

ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดให้ทําการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน 

และ/หรือกองทนุอืนใดตามทีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซเิบิล 

อินคมั ฟันด์ นนั บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหนว่ยลงทุนได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี 

 

 
 
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทํา

การซอืขายหนว่ยลงทนุ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น. 

- บริษัทจดัการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ 

-  ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 
 

 หลักเกณฑ์การซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซอืคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยถือ

ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้สังขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับ

ซือคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัติดงักล่าว ทงันี การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติดงักล่าวจะทําให้จํานวนหน่วย

ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีรายชืออยู่ตามหลักฐานที

ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือต่อ

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสนิวันทํา

การรับซอืคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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ทงันี ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทนุอนัเนืองมาจากมูลค่าหนว่ยลงทุนนันอาจจะต้องถกูหกั

ด้วยค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน เช่น ค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกิดขึนจริงจากการดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะ

นําเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติดังกล่าว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามทีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้

แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทําการ นบัถดัจากวนัทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลคา่หน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของ            

ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศทีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึงบริษัท

จดัการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการโดยการโอนเงินเข้าบญัชี

เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอนืใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 

เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่ง

ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนตามทีผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีรายชือตาม

หลกัฐานทีปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกในช่วงทีมีการ

รับซอืคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมติั 

 

 กรณีรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกทําการ

ซอืขายหนว่ยลงทนุ ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทํา

การของกองทนุรวมในต่างประเทศทีกองทนุลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลกั

จดทะเบียน และเป็นวันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขาย

กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือขายหน่วย

ลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพมิเตมิ 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ

บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท

จดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้

ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนตามทีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้

แจ้งความประสงค์ไว้ 
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2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสงั

ซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี  

1. กรณีการขายหนว่ยลงทนุเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง

สดัส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ทีจะลงทุนเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และนโยบายการลงทนุได้ หรือกอ่ให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง 

3. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุนนัมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนที

ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุนันมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

หลกัของกองทุนซงึมีนโยบายทีจะนําเงินลงทนุส่วนใหญ่ไปลงทนุในต่างประเทศ 

5. กรณีทีกองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสงัซือหน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสงัซือหน่วย

ลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น 

กฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพือรักษา

ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 

 

3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ 

ไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทีรับไว้แล้ว และการหยดุรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี 

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเกิด

กรณีทีเข้าเหตดุงัต่อไปนี  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรือ 

(ข) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน 

ไม่ถูกต้องตามทีระบุไว้ในหวัข้อหลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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ทงันี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี  

1.  เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนนนั เว้น

แต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 

2.  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3.  แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตผุลของการเลือน และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อ

สํานกังานโดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนกไ็ด้ 

4.  ในระหวา่งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บริษัทจดัการรับซอืคืนหน่วยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่งคําสงัขายคืน

กอ่นหลงั 

การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสงัซือ หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี  

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิ 

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน  วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลา

ดงักล่าวจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มเีหตจุาํเป็นอนืใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีที

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
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(ค) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี  

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอย่างหนึง

ดงันี  

1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย  

3. การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลูกค้าได้ใน

สาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ

การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่

เกนิ  วนัทําการ  

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพนั 

2. เมือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้

ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทงั

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุนตามข้อ1. (1) (2) (3) และ ( ) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ

เปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรบัคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั

ทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนนัให้สํานกังานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืน

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสังซือหรือคําสัง

ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั

และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอนืและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือหน่วยลงทนุด้วย

วิธีการใดๆ โดยพลนั  

 
4. ในกรณีทีวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกบัวันทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุด

ทําการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสงัซือ และคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสงัในกรณี

ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในทีเปิดเผย 

ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วย

ลงทนุ (ถ้ามี)  

 

การหยดุรับซอืคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงินของ

ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ

หยุดรับคําสงัซือ คําสงัขายคืนหรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมได้เป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร 

แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา

หยดุรับคําสงัซอื คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสังซอืหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของทงักองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/

หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการกําหนด ซึงอยู่ภายใต้การ

บริหารของบริษัทจัดการเท่านัน ได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ

ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึงได้หักค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง  

ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการของทัง

กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 

5. กองทนุรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

- ใบหนว่ยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

- รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กับ 

ผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

และ/หรือรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง 

ตามหลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติม

รูปแบบและ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ

แก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว 

เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะ

นบัคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวธีิการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษทัจัดการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ได้ที Website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตดิต่อบริษัทจดัการที  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  

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

 

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี  
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทนุรวม 
 

 

  

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนชิ กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา   พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2. นางสนุรี   พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร 

3. นายเจิดพันธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อนิคมั ฟันด์ (ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) เท่ากบั  2,879,624,355.62  บาท 

(ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) เท่ากับ  496,237,793.16 บาท 

(ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 
 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ   

IC Governance 

1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธ์ุ นธิยายน กรรมการ 

6. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจดิพนัธ์ุ นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒิ  กรรมการ 

4. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ  กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 

7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ  กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยุทธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 

5. รายชือผู้จดัการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการ

กองทนุรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที 11 สงิหาคม 2564)  

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก 

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชบีัณฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,

เกียรตินยิมอันดบั1),      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,       

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ,  

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 

Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 

 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบลิ อนิคมั ฟันด์  17 

 
 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายกติติพงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 

ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), 

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์),             

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก, 

    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,   

    บลจ.ฟินนัซ่า จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  

บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันติวงศ์, CFA 

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพลิ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จาํกัด 

 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายฐติิรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต           

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก, 

 บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ  (การเงนิ),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม, 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    (เกียรตินิยมอันดบั 2) 

 

 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Fund Manager, 

 บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 Fixed Income Portfolio Manager,  

บลจ. กสกิรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,  

เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

* ปฏิบตัิหน้าทีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดังนี  

 

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคนืหน่วยลงทุน UFIN-A UFIN-N 

1. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ทกุสาขาทวัประเทศ :โทรศพัท์ 0-2285-1555   
2. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777   
3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111   
4. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1428   
5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500    
6. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050   
7. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000   
8. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000   
9. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234   
10. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456   
11. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000   
12. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123   
13. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศพัท์ 0-2949-1999   
14. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000   
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400   
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000   
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000   
18. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888   
19. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111   
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000   
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบีีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800    
22. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000  - 

23. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000   
24. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100   
25. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090   
26. ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000   
27. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท์ 0-2009-8888   
28. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100   
29. บริษัทนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศัพท์ 0-2026-6222   
30. บริษัท เมอืงไทยประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400   
31. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000   
32. บริษัท ฟิลลปิประกันชวีิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   
33. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111   
34. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777   
35. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600   
36. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน จํากดั : โทรศพัท์  0-2095-8999   
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคนืหน่วยลงทุน UFIN-A UFIN-N 

37. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621   
38. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294   
39. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์  0-2430-6543   
40. บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1621 -  

และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนอนืๆ (ถ้ามี) 

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ ? 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2544-3935-7  

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

 

 

 
 
1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพมิเตมิเกียวกบักองทนุได้ที 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ   

2. ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
 

1. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
 

คือความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทีกองทุนเข้าไปลงทุน ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์ทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ

ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ 

 

2. ความเสียงจากความมันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเสียงทีเกิดขึนจากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทงัความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้น

และดอกเบีย 

แนวทางการบริหารความเสียง :  

บริษัทจัดการอาจลดความเสียงด้านนีลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารทีมีคุณภาพดีทังในด้านความน่าเชือถือ และ

ความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร 

 

3. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย (Interest Rare Risk) 
 
ความเสียงทวัไปทีราคาของตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียและตามปกติ

ตราสารหนีทีมีอายุคงเหลือยิงยาวนานเท่าไร การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียก็จะยิงมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมาก

ขนึมากขนึเท่านนั 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

บริษัทจัดการสามารถลดความเสียงด้านนีลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่าง

สมําเสมอและต่อเนือง 

 

4. ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk) 
 
ความเสียงทีการลงทุนอาจประสบกบัความผันผวนของอตัราแลกเปลียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน หาก

คา่เงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปลียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง:  

กองทุนอาจใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงดงักล่าวโดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซงึอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา

ธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพมิขนึ   
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5. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึนลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐาน ดงันนัหากกองทุนมีการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืนฐาน (Underlying 

Security)  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือลดความเสียงเท่านนั

ทงันีการป้องกนัความเสียงดงักล่าวอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสที จะได้รับผลตอบแทนทีเพิมขึนหากอตัราแลกเปลียนมีการ

เปลียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัทีกองทุนคาดการณ์ไว้ อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสียงจากการที คูส่ญัญาไม่ปฏิบตัิตาม 

เพือลดความเสียงดงักล่าวกองทุนจะทําธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที มกีฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึหรือธนาคารพาณิชย์ 

 

6. ความเสียงของประเทศทีลงทนุ (Country Risk)  

คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหาร, การเปลียนแปลง

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง:  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ

ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ

กองทนุ 

 

7. ความเสียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 

กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงึรวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรง

ตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทุนเกิดความเสียงจากสญัญาสว้อป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ซงึมีผลต่อ

ผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืนฐาน

ตา่งๆของประเทศทีกองทนลงทุนอยา่งใกล้ชิด เพอืประเมินความเสียงจากการลงทนุในประเทศนนัๆเพือลดความเสียงในสวนนี 

 

8. ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk)  

ความเสียงทีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารทีกองทุนไปลงทุน ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถ

ในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขนั ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทนุในตรา

สารต้องสญูเสียเงินลงทุนได้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี

รวมทังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทังตราสารหนีและตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ 

ผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
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อตัราส่วนการลงทุน 
  

 

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย 

  

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment gradeแต่ 

ตํากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 

3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.1 
ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตรา

สารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาล

เป็นประกนั  

  

ไม่เกิน 20%1 

  

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน หรือหรือตราสารทีมี

ลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝงทีผู้ออกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอยีด

ตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี < 397 วนันบัแต่

วนัทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสาร ทีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี 

 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีําหนดวนัชาํระหนี > 397 วันนบัแต่

วนัทีลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี  

6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผู้ออกตราสารอยูร่ะหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์

ซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึไม่วา่ตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายต่างประเทศ ซงึหุ้นของบริษัทดงักล่าวซอืขายใน

กระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของ

ตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบริษัททีอยู่

ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก

การซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6.4.1 เป็นตราสารหนี ตรา

รวมกันไม่เกินอตัราดงันี แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สิน ใน benchmark + 5% 

  



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบลิ อนิคมั ฟันด์  25 

 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

สารกึงหนีกึงทุน หรือตราสารทีมีลักษณะของสัญ ญาซือขาย

ล่วงหน้าแฝงทีผู้ออกจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา

สารนันในต่างประเทศ หรือผู้ ออกจัดตังขึน ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธรุกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดงันี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี< 397 วนั นับ

แต่วนัทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี

ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี  

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี > 397 วันนับแต่

วนัทลีงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 ธุ รกรรม ดั ง นี  ที คู่ สัญ ญ า มี  credit rating3 อ ยู่ ใน ระ ดับ 

investment grade 

6.5.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infraหรือหน่วย property / REITs ทีมีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี 

6.7.1 จดทะเบียนซอืขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือ

ขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET 

หรือของตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ หน่วย

ดงักล่าวทีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการ 

เพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาด

ซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มลีกัษณะกระจายการลงทนุใน

กจิการโครงสร้างพืนฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง 

IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์

สําหรับผู้ลงทุนทวัไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ทีอยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก

จาก การซือขายใน  SET ห รือ ใน ต ลาด ซื อข ายห ลักท รัพ ย์

ตา่งประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 

3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง 

IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์

สําหรับผู้ ลงทุนทัวไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการ

แก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ

ขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

 

7 หน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ

โครงสร้างพนืฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะ

ตาม 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

  
1 หรือไมเ่กิน 10% เมอืเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพนัมีภูมิลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ national scale 
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมภีูมิลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale 

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพอืการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบลิ อนิคมั ฟันด์  27 

 
 

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุม่กิจการ

เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงินกบั

บริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงัน ีแล้วแต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทุนใน 

benchmark + 10%  

 

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพอืการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

  

 ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ทีนิติ

บคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ นิตบิุคคล

ดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลยีใน

รอบปีบญัชี เว้นแต่เป็นMF ที

มอีายโุครงการ < 1 ปี ให้

เฉลียตามรอบอายกุองทุน  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที

อายคุงเหลือ ≤ 6 เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ ≥ 

1 ปี  

 

2 ทรัพยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทนุได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมาย

กําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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 ข้อ ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.4 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีลงทนุใน

ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้า

แฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทุน หรือรอบ

การลงทุนของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าว

มีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 total SIP ซงึได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8ในส่วนที 1 : อตัราสว่นการลงทนุที

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา  

(single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ ศกุูก หรือ

ตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของ  

ข้อ 6 ส่วนที 1 : อตัราสว่นการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือ

คูส่ญัญา (single entity limit) 

3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนั 

ไม่เกิน 15% 

4 derivatives ดงันี 

4.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมี 

วัตถปุระสงค์เพือการลดความเสียง (hedging) 
ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

  

4.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที

มิใชเ่พือการลดความเสียง (non-

hedging) 

Global exposure limit 

4.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่

เกิน 100% ของ NAV 

4.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่

ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การลงทนุใน

สญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 

investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีความ

ซบัซ้อน (exotic derivatives) 
1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสาํนกังานประกาศกําหนด 

 *** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั product limit 
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ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. 

รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั 

< 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทงัหมดของ

บริษัทนนั (ไม่นบัรวมการถือหุ้นของกองทนุ

รวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ ตราสาร Basel III ของผู้ออก

รายใดรายหนงึ (ไม่รวมถงึตราสารหนีภาครัฐไทย 

หรือตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่ เกิ น  1 ใน  3 ของมู ลค่ าห นี สิน ทาง

ก า ร เงิ น  (financial liability)1 ข อ ง ผู้ อ อ ก     

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี ใน

กรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออก

ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั

ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนํา

มูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ

มูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุด

ด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนีสินทางการเงินนัน

จะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป 

และในกรณีทีผู้ ออกตราสารไม่มีหนีสินทาง

การเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด2 ให้ใช้อตัราส่วนไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง 

เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ 

filing ใ น ลั ก ษ ณ ะ เป็ น โค ร ง ก า ร (bond 

issuance program) ให้ พิ จารณ าเป็ นราย

โครงการ 

  

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนี

โดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี credit rating 

อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่

มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพือกองทนุ

ภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั

รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่

กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ใน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสาร

ทีออกโดยบคุคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท

เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่ง

ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะ

ทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทุนหนงึ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS 

ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมี

ลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง              
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทงัหมด

ของกองทนุ infra ทีออกหน่วยนนั เว้นแตเ่ป็น

หน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วน 

 

ดงันี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

  

5 หน่วย property / REITs ของกองทนุใดกองทุนหนงึ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property 

ทงัหมดของกองทนุ property  

ทีออกหน่วยนนั เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของ

กองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง   

6 หน่วย private equity ไม่เกิน ใน  ของจํานวนหน่วย private equity 

ทงัหมดของกองทนุ private equity 
1  หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตาม

มาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 

Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันีการคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเตมิ 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ลงทุน 

   

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็

จากกองทนุรวม 
อัตราตามโครงการ (1) เรียกเก็บจริง (2) 

1/09/2563 - 31/08/2564  
เรียกเก็บจริง (2) 

1/09/2562 - 31/08/2563  
เรียกเก็บจริง (2) 

1/09/2561 - 31/08/2562 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด 

(ทปีระมาณการได้)  
ไม่เกิน 2.64825 1.3161 1.3161 1.3162 

    1.1  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

           ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่เกิน 2.14 1.0700 1.0700 1.0701 

           ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ไม่เกิน 2.14 1.0700 1.0700 1.0701 

     1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  

            ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ไม่เกิน  0.08025 0.0321 0.0321 0.0321 

            ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ไม่เกิน  0.08025 0.0321 0.0321 0.0321 

     1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

            ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ไม่เกิน  0.4280 0.2140 0.2140 0.2140 

            ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ไม่เกิน  0.4280 0.2140 0.2140 0.2140 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทีประมาณการไม่ได้) 

     2.1 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในตา่งประเทศ 

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ตามทีจ่ายจริง 0.4280 0.0648 0.0567 

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามทีจ่ายจริง 0.4280 0.0648 0.0567 

    2.2 ค่าสอบบญัชี  

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ตามทีจ่ายจริง 0.0018 0.0011 0.0023 

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามทีจ่ายจริง 0.0018 0.0011 0.0023 

     2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ตามทีจ่ายจริง 0.0120 - - 

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามทีจ่ายจริง 0.0120 - - 

     2.4 ค่าใช้จ่ายอืนๆ 

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ตามทีจ่ายจริง - 0.0009 0.0011 

         ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามทีจ่ายจริง - 0.0009 0.0011 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ทเีรียกเก็บจริงทังหมด 

ไม่เกิน 5.35(3) 1.7579 1.3829 1.3763 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์ 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 

ตามทีจ่ายจริง 0.08 0.09 0.17 
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ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้ สังซือ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

25 26  

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ(4) 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ ไม่เกิน 2.00 1.00 1.00 1.00 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ไม่เกิน 2.00 1.00 1.00 1.00 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน(4) 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (4) 

   3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาเข้า 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ ไม่เกิน 2.00     1.00(5) 1.00(5) 1.00(5) 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ไม่เกิน 2.00     1.00(5) 1.00(5) 1.00(5) 

   3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาออก 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ ไม่มี ไม่มี 

         ชนดิรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ไม่มี ไม่มี 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  ไม่มี ไม่มี 

5. ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกุล ทีอยู่ และการออกใบ

หนว่ยลงทนุ  

รายการละ  บาท รายการละ  บาท(6) 

คา่ตอบแทนทีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.0000 % ของ NAV 

ข้อมลู ณ วนัที  สงิหาคม  
 

หมายเหต ุ

(1) อตัราร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิทงัหมดหกัด้วยมลูคา่หนีสนิทงัหมดทียงัไม่ได้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทนุ ของช่วงตังแตว่นัถดัจากวนัทคํีานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครังลา่สดุจนถึงวนัทีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนัโดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวนั และ

บริษัทจดัการจะเรียกเกบ็จากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาทีบริษัทจดัการเหน็สมควร และได้รวมภาษีมลูคา่เพมิหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถ้ามี) 

(2) คา่ธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูคา่เพิม หรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(3) อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเฉลยีทงัปีและได้รวมภาษีมลูคา่เพมิหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(4) ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สังซือหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะกลุ่มหรือแต่ละคนไมเ่ทา่กนัได้ 

(5) กรณีผู้ถือหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเข้าบริษัทจดัการจะไมค่ิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

( )  เรียกเก็บ ณ วนัทีทาํรายการ 

 

 ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายไมเ่กินร้อยละ  ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะกระทํา

การดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ

กองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบลิ อนิคมั ฟันด์  34 

 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด ์

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

      
ชือบริษัทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือขายหลักทรัพย์ ซือขายหลักทรัพย์รวม 

1 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED            1,010,321.14                               30.82  

2 UOB KAY HIAN PTE. LTD.               242,854.90                                 7.41  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)               258,635.24                                 7.89  

4 NOMURA INTERNATIONAL PLC                203,570.33                                 6.21  

5 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED               176,480.79                                 5.38  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)               126,186.16                                 3.85  

7 UOB KAY HIAN PTE. LTD.               110,805.96                                 3.38  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)               111,892.67                                 3.41  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)               105,201.82                                 3.21  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั                  95,727.86                                 2.92  

11 อืนๆ               836,411.25                               25.52  

   รวม         3,278,088.12                     100.00  
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-0.93

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด์

ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,085,607,200.00

โครงสร้างพืนฐาน 592,075,400.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 1,085,607,200.00

กองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน 214,139,000.00

กองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 290,682,000.00

กองทนุรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 87,254,400.00

หนว่ย Trust อสงัหาริมทรัพย์ 395,943,000.00

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตสัส์ รีเทล โกรท 97,588,800.00

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 97,588,800.00

ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 53,363,400.00

ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี

103,360,000.00

ทรัสต์เพือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 141,155,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (AUD) 24,068.78

เงินฝาก 18,254,739.62

ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมยีม โกรท 98,064,600.00

อนืๆ 17,279,045.03

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (USD) 4,244,468.66

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 13,986,202.18

หนีสินอืน -31,445,222.35

ทรัพย์สินอืน 48,724,267.38
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กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด์

ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ AUSTRALIA

หุ้นสามัญ 29,554,792.26

Charter Hall Long Wale REIT 2,944,341.77

 Charter Hall Group 3,180,191.09

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 29,554,792.26

อสงัหาริมทรัพย์ 23,579,923.41

Mirvac Group 2,885,104.34

Goodman Group 4,458,740.42

DEXUS Property Group 4,638,467.87

Vicinity Centres retails asset 1,054,217.43

Stockland Group 1,827,498.51

Scentre Group 2,591,361.98

 Aventus Group 1,856,158.46

 Arena REIT 1,210,747.37

หนว่ยลงทนุ 5,974,868.85

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  HONG KONG

หุ้นสามัญ 8,714,948.37

 Home Consortium Ltd 1,068,874.28

 HomeCo Daily Needs REIT 1,839,088.74

Fortune REIT 1,462,638.24

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 8,714,948.37

อสงัหาริมทรัพย์ 8,714,948.37

Link REIT 5,724,997.41

Prosperity REIT 1,527,312.72
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กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด์

ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND

หุ้นสามัญ 893,163,559.88

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (IE00BD38JM62) 893,163,559.88

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 893,163,559.88

หนว่ยลงทนุ 893,163,559.88

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 49,197,272.61

อสงัหาริมทรัพย์ 40,636,034.40

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  JAPAN

หุ้นสามัญ 49,197,272.61

Nippon Prologis REIT Inc 2,444,277.38

 GLP J-Reit 3,107,004.89

 Industrial & Infrastructure Fu 2,532,431.65

 NIPPON REIT Investment Corp 2,650,792.62

 Hulic Reit Inc 2,229,014.23

AEON REIT Investment Corp 2,083,352.74

 Mitsui Fudosan Logistics Park 2,679,560.91

 LaSalle Logiport REIT 2,085,407.62

 Kenedix Retail REIT Corp 2,790,876.59

 Japan Retail Fund Investment C 3,389,139.64

 Nippon Building Fund Inc 5,037,386.64

 CRE Logistics REIT Inc 1,135,819.14

 Daiwa Office Investment Corp 1,859,958.14

 Global One Real Estate Investm 2,140,184.79

 Japan Prime Realty Investment 1,207,974.71

 Tokyu REIT Inc 3,756,727.96

หนว่ยลงทนุ 8,561,238.21

 Japan Rental Housing Investmen 3,262,852.71

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 902,106,489.18

 Frontier Real Estate Investmen 2,657,691.14

 United Urban Investment Corp 2,146,819.11

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (LU1080341909) 341,174,072.61

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 902,106,489.18

หนว่ยลงทนุ 902,106,489.18

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR (LU1435275141) 210,641,628.99

Janus Henderson Global Property Equities Strategy Fund 350,290,787.58
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 107,624,824.88

Ascendas Real Estate Investment Trust 13,878,646.78

ARA LOGOS Logistics Trust 6,319,187.33

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 107,624,824.88

อสงัหาริมทรัพย์ 107,624,824.88

CapitaLand Mall Trust 13,088,431.54

CDL Hospitality Trusts 3,209,757.97

Ascott Residence Trust 4,552,575.48

Frasers Logistics & Commercial Trust 10,795,139.63

Frasers Centrepoint Trust 6,085,728.57

CapitaLand Retail China Trust 3,844,657.89

 Lendlease Global Commercial RE 3,505,409.68

Keppel REIT 4,372,491.48

Keppel DC REIT 4,903,466.88

Mapletree Logistics Trust 7,150,770.05

Mapletree Industrial Trust 11,464,801.07

Mapletree Commercial Trust 7,421,281.52

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นสามัญ 351,187,327.85

Suntec Real Estate Investment 2,220,148.00

Manulife US Real Estate Investment Trust 4,812,331.01

Keppel Pacific Oak US REIT 2,593,945.20

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 351,187,327.85

อสงัหาริมทรัพย์ 4,919,397.71

 Centuria Industrial REIT 1,952,675.93

หนว่ยลงทนุ 346,267,930.14

Prime US REIT 2,325,452.51

iShares Global REIT ETF 340,426,270.80

 Parkway Life Real Estate Inves 2,718,325.21

 National Storage REIT 1,170,658.20

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,375,862,148.78

-86,828,050.90สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือขายล่วงหน้า

สัญญาทอ้ีางอิงกับอัตราแลกเปลียน -86,828,050.90
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AA+ 10/09/2564 -43,995,928.50

AA+ 12/11/2564 -45,728,804.10

AAA 10/09/2564 -667,031.04

AAA 10/09/2564 1,372,144.05

AAA 10/09/2564 14,990.52

A 23/09/2564 682,000.00

A 26/11/2564 1,537,340.00

A 9/12/2564 176,422.91

A 10/09/2564 -1,226,264.60

AA+ 10/09/2564 526,174.71

AA+ 10/09/2564 -621,530.07

AA+ 10/09/2564 -355,794.31

AA 17/09/2564 -838.84

AA 17/09/2564 96,272.79

AA 17/09/2564 271,364.09

AA 17/09/2564 -60,138.23

AA 18/11/2564 -2,290.67

AA 18/11/2564 63,170.95

AA 18/11/2564 -61,364.23

A+ 17/09/2564 494,764.08

A+ 17/09/2564 291,396.52

A+ 17/09/2564 16,961.30

A+ 17/09/2564 -30,279.15

A+ 17/09/2564 31,380.93

A+ 17/09/2564 32,405.60

A+ 17/09/2564 -24,238.22

A+ 18/11/2564 29,234.15

A+ 18/11/2564 -41,524.74

AA 17/09/2564 -510.08

AA 17/09/2564 -7,756.35

AA 17/09/2564 87,582.43

AA 17/09/2564 152,583.34

AA 17/09/2564 396,216.43

AA 17/09/2564 8,191.25

AA 18/11/2564 -283,224.61

AA 18/11/2564 -1,129.21

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด์

ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม

ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

สญัญาทอ้ีางอิงกบัอตัราแลกเปลยีน

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง -43,995,928.50 -1.30

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง -667,031.04 -0.02

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง -45,728,804.10 -1.35

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 176,422.91 0.01

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 1,537,340.00 0.05

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 526,174.71 0.02

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง -1,226,264.60 -0.04

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง -355,794.31 -0.01

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง -621,530.07 -0.02

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง 29,234.15 0.00

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง -41,524.74 0.00

Westpac Banking Corporation ป้องกนัความเสยีง 96,272.79 0.00

Westpac Banking Corporation ป้องกนัความเสยีง -838.84 0.00

Westpac Banking Corporation ป้องกนัความเสยีง -60,138.23 0.00

Westpac Banking Corporation ป้องกนัความเสยีง 271,364.09 0.01

Westpac Banking Corporation ป้องกนัความเสยีง 63,170.95 0.00

Westpac Banking Corporation ป้องกนัความเสยีง -2,290.67 0.00

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง -24,238.22 0.00

Westpac Banking Corporation ป้องกนัความเสยีง -61,364.23 0.00

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง 291,396.52 0.01

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง 494,764.08 0.01

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง -30,279.15 0.00

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง 16,961.30 0.00

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง 32,405.60 0.00

BNP Paribas ป้องกนัความเสยีง 31,380.93 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง -7,756.35 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง -510.08 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง 152,583.34 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง 87,582.43 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง 8,191.25 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง 396,216.43 0.01

14,990.52 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง -1,129.21 0.00

State Street Bank ป้องกนัความเสยีง -283,224.61 -0.01

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 1,372,144.05 0.04

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง 682,000.00 0.02

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสยีง
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ตารางสรปุผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    2 ก.ย. 59  

  วันสนิสุดรอบบัญชี        31 ส.ค. 64 

 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ(UFIN-A)  

 
 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกต ิ(UFIN-N) 

 
 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

-    ดชันีชวีัด คือ  

-    ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุล

เงนิบาท ณ วนัทีคํานวณผลตอบแทน สดัส่วน 30% 

-    ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total 

Return Index) สดัส่วน 30% 

-    Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ 

วนัทีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 40% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีได้จดัทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผล

การดําเนนิงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : -18.6701% 
 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: -18.6699% 

 

 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 6.59% 3.87% 5 8.85% 5 4.71% 95 2.85% 25 N/A N/A N/A N/A 3.19%

ผลตอบแทนตัวชวัีด 12.91% 6.74% 5 16.55% 5 11.25% 50 4.28% 5 N/A N/A N/A N/A 4.45%

ความผันผวนของกองทุน 3.53% 1.96% 5 3.26% 5 4.61% 5 8.98% 25 N/A N/A N/A N/A 7.14%

ความผันผวนของตัวชวัีด 5.21% 2.57% 5 4.57% 25 7.43% 50 12.99% 95 N/A N/A N/A N/A 10.47%

Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

ผลตอบแทนกองทุนรวม 6.60% 3.87% 5 8.85% 5 4.71% 95 2.85% 25 N/A N/A N/A N/A 3.19%

ผลตอบแทนตัวชวัีด 12.91% 6.74% 5 16.55% 5 11.25% 50 4.28% 5 N/A N/A N/A N/A 4.45%

ความผันผวนของกองทุน 3.53% 1.96% 5 3.26% 5 4.61% 5 8.98% 25 N/A N/A N/A N/A 7.14%

ความผันผวนของตัวชวัีด 5.21% 2.57% 5 4.57% 25 7.43% 50 12.99% 95 N/A N/A N/A N/A 10.47%

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด ์

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

 

28.54% 

 

 

  



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซเิบลิ อนิคมั ฟันด์  42 

 
 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด เฟลก็ซิเบิล อินคมั ฟันด ์

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564 

--ไม่มี-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  ได้ที Website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทนุ ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทนุนีเมือเห็นว่าการลงทนุ

ในกองทนุนีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทนุยอมรบัความเสียงทีอาจเกิดขนึจากการลงทนุได้ 

 ในกรณีทีมีเหตกุารณ์ไมป่กตผิู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากวา่ระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนงัสือชีชวน 

 ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามทีสํานกังานกําหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ได้ตามทีมีคําสงัไว้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทงันี ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะ

ทางการเงนิหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจดัการเชน่เดียวกนักบัทีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานทีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น  ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ และชนิดรับซือคืนหน่วย

ลงทุนแบบปกติ ทงันี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทงั  ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพือประโยชน์สูงสุดของ   

ผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียงัไม่ได้เปิด

ให้บริการ เพือเพิมความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดย

บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ก่อนวนัเปลียนแปลง ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/

หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) 

กองทุนจึงมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินทีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวใน

ทศิทางทีไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซงึอาจทําให้สญัญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 ในกรณีทีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจดัการหรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง (Connected 

Person) ได้ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 
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 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 

ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะ

สามารถกํากบัและดแูลการซือขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จาก www.uobam.co.th 

  ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และควรขอดูบตัรประจําตวัของบุคคลดงักล่าวทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนงัสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างองิในอนาคต และเมือ 

มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมือมีความเข้าใจในความเสียงของสัญญาซือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร

พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานงึถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 กองทนุรวมนีลงทนุกระจกุตวัในสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวม

ของตนเองด้วย 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมด ดงันนั หาก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสียงให้กองทนุต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจสอบข้อมลูได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 
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