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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

                    กองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี 
     UOB Income Daily Open-ended Fund: UOBID 

 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 
 
อายุโครงการ   : ไมกํ่าหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม :  18 มกราคม 2554 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   2 กมุภาพนัธ์ 2554 
 
นโยบายการลงทุน : 

เน้นลงทนุในตราสารแหง่หนีภ้าครัฐ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพนัธบตัร หรือ ตราสารหนี ้
ท่ีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั หรือพนัธบตัร หรือตราสารแห่งหนีท่ี้
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ออก ผู้ รับอาวลั หรือผู้ รับคํา้ประกนั นอกจากนัน้กองทนุสามารถลงทนุใน ตราสารหนี ้ตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญา
ใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ และสถาบนัการเงิน ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีตวัตราสารหรือผู้ออก
ตราสารมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) รวมทัง้อาจทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา
ขายคืน (Repo) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยมีหลกัเกณฑ์ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สําหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากท่ีออกโดยสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

ทัง้นี  ้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า แต่อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 
(Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัรา
ดอกเบีย้อ่ืน และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และมีการลงทนุใน derivatives ท่ีแฝงอยู่
ในธุรกรรม structure note ท่ีเป็น puttable / callable bond เทา่นัน้ 
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ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศกุกู หน่วย CIS ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities 
lending) โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารหนี ้และธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ส่วนท่ีเหลือกองทนุจะลงทนุใน ตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ลงทนุเพิ่มเติมได้  
 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร      
 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2566 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 

 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

 40,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

 เหมาะสําหรับเงินลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดี สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัต่ํา และต้องการ
สภาพคลอ่งจากการลงทนุเน่ืองจากเป็นกองทนุท่ีสามารถทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 การผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสารไมส่ามารถชําระเงินและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร? 
 กองทนุนีไ้มมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 

6. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวติได้หรือไม่ ? 
 ท่านสามารถซือ้กองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้นี ้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ และสามารถ

ติดตอ่ขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ท่ีบริษัทประกนัชีวิตท่ีทา่นมีกรมธรรม์ 

7. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร? 

 การลงทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-Link) คือ การท่ีผู้ลงทนุขอทําประกนัชีวิตกบับริษัทประกนั
ชีวิต และบริษัทประกนัชีวิตจะนําเงินค่าเบีย้ประกนัชีวิตส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดไปลงทนุในกองทนุรวมตามท่ีผู้ลงทนุเลือกจาก
รายช่ือกองทนุรวมท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกนัชีวิตท่ีจะนําไปลงทนุในกองทนุรวมจะ
เป็นเทา่ใดขึน้อยูก่บัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นีเ้งินคา่เบีย้ประกนัชีวิตท่ีนําไปลงทนุในกองทนุรวมอาจ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุรวมท่ีผู้ลงทนุเลือกไว้ 

8. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 มกราคมของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
ไมกํ่าหนด     ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องลงวนัท่ี      
ท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ 
ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- และบญัชีสัง่ซือ้อ่ืน ๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

- Internet 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
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- กรณีซือ้หน่วยลงทุนกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวติ (Unit-Link) 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ โดย
ติดตอ่กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต
อาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หนว่ยลงทนุจงึควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน  

 
- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี สามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายใน
กลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
อีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

- กรณีซือ้หน่วยลงทุนกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวติ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงินคงเหลือ
ขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เทา่นัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผา่นบริษัทประกนัชีวิต 

 

- ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ 
จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับ    
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับการจดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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 วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
ไมกํ่าหนด     ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการ โดย
จะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 15.00 น  

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 4 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดย
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

-   บริษัทจัดการ 

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

-   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

     ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

-    INTERNET 

-   บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- กรณีซือ้หน่วยลงทุนกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวติ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต 
ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลาใน
การขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําสง่เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ําและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 

- ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัท จดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวมหรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุและ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน 
หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1 บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2   ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)   แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)   แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 ในหนงัสือชีช้วนหรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 
ตอ่สํานกังานโดยพลนั  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4)   ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัเวลา
ดงักลา่วจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงันี ้ 

1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  
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(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้
ในสาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการ
จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 
3 วนัทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 
 
2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ

รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน  
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุ
ทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับ
คําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ  

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

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 



กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี   8 

5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดได้ภายในกลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด
ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่วหมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี)  เพ่ือนําไป ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง 

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

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

- บริษัทจัดการจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อ
ขอรับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการซือ้หรือขายหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสมดุบญัชีแสดง
สทิธิในหน่วยลงทนุแล้ว 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว เว้น
แต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบั
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ท่ี 
website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  
- สํานกังานก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 
 

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติันัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแก้ไข
เยียวยาความเสียหายโดยไม่ชกัช้า  โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจัดการ
กองทนุรวมยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

 

6.    ในกรณีที่ ต้องมีการวางทรัพย์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 2,232,897,035.23 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 และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 (สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
 (เทคนิคการแพทย์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ               
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

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

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

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

  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

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

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. ไอเอ็นจี จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวลนิดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์      
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ,                                
บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ,  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Colorado 

  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                     
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จํากดั 
 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, บล.ภทัร จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

 
 

นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*,  
CFA, FRM 
ผู้ อํานวยการ,   
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Warwick Business School, UK 

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน),  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต (การบญัชี), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   (เกียรติ
นิยมอนัดบั 2) 

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

 ผู้จดัการกองทนุ,  
บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ และพฒันาธรุกิจ, 
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ และ
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์การเงิน,  
   ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2095-8999 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 

6. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
7. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2095-8999 

9. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543 

12. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั : โทรศพัท์ 0-2508-1567 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2658-5050 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2659-8000 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 

18. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 

21. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 

24. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
26. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 

27. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 

30. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-1111 
32. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 

33. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
34. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000  
35. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
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36. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797 

37. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
38. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 
39. บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1351 

40. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777 
41. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000 
42. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

43. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
44. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
45. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์  0-2026-6222 
46. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2655-3000 
47. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
48. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
49. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2724-5625 โทรสาร  0-2645-0110 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
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/หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ 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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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 
 
1. ความเส่ียงทางธุรกจิ (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกดิจากผลการดาํเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไป

ลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการ
แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงนิลงทุนได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการวิเคราะห์ปั จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในส่วนนี ้
รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัสว่นการลงทนุไปลงทนุได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุ
เป็นสําคญั 
 

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

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
ผู้จดัการกองทนุจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้พิจารณาเลือก
ลงทนุในตราสารท่ีดีมีคณุภาพ มีประวติัการดําเนินงานท่ีดี และมีความมัน่คงเพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
 

3. ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเส่ียงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถจะควบคุมได้  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
ผู้จดัการกองทนุจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้พิจารณาเลือก
ลงทนุในตราสาร ท่ีดีมีคณุภาพ มีประวติัการดําเนินงานท่ีดี มีความมัน่คง และมีช่วงอายสุัน้ๆ ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นการลดความ
เส่ียงจากการท่ีกองทนุกําหนดให้สามารถทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ 
 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือความเส่ียงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุน
ในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่องในการซือ้ขาย  หรือตราสารหนีท้ี่มีสภาพคล่องน้อย ทัง้นีส้ภาพคล่องของตราสาร
อาจจะขึน้อยู่กับอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีดีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสงู ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง
จากการท่ีกองทนุกําหนดให้สามารถทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ 
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                                  อัตราส่วนการลงทุน 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS ตามท่ีระบ ุในข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  

ไมเ่กิน 20% 
  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทยหรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  
4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศ
ไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสาร 
ท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
5.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.1.1 เป็นตราสาร Basel III 
5.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.1.3.1 ผู้อออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผู้ มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market 
5.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
5.2.1 reverse repo 
5.3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้
ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET)

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
ใน benchmark + 5% 
  

6 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝากผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
 ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

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

** หมายเหต ุ:      ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2.  derivatives on organized exchange 
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 ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MFท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทนุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขาย 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้ 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายุ
กองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ)

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
  

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 
 
 

ไมเ่กิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตาม    
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.2.1 มีลกัษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
6.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

7 ทรัพย์สนิดงันี ้
7.1 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
7.2 ตราสาร Basel lll 

รวมกนัไมเ่กิน 20% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลด
ความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

  

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง 
(non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ้ 
ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐ
ไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

1.1 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 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

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

2 หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

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

1  หนีส้ินทางการเงิน  (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

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

2  รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม 

อัตราตาม  
  โครงการ (1) 

เรียกเกบ็จริง 
1/02/2564 - 31/01/2565(2) 

เรียกเกบ็จริง 
1/02/2563 - 31/01/2564(2) 

เรียกเกบ็จริง 
1/02/2562 - 31/01/2563(2) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 0.93625 0.3708 0.3287 0.4778 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 0.7490 0.3317 0.2896 0.4387 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.05885 0.0177 0.0177 0.0177 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.1284 0.0214 0.0214 0.0214 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0026 0.0022 0.0020 

2.2  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0031 0.0024 0.0020 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริง
ทัง้หมด  

ไม่เกนิ 1.47125 0.3765 0.3333 0.4818 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

ปี 2565 

เรียกเกบ็จริง 

ปี 2564 

เรียกเกบ็จริง 

ปี 2563 
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 0.25(3) ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.25(3) ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมเ่กิน 0.25 ยกเว้น 

3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมเ่กิน 0.25 ยกเว้น 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 10 บาทตอ่
หน่วยลงทนุ 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่วย 

ในอตัรา 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย         
หรือเศษของ 500 หน่วย(4) 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออก      
ใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท(4) 

หมายเหต ู
(1) อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว 
(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น จะบวกภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
(3) อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมขัน้ต่ํา 30 บาทตอ่รายการ  
(4) จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการ    
ขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีใน 
การซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    2 ก.พ. 54 

  วันสิน้สุดรอบบัญชี       31 ม.ค. 65 

  
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม (1) 0.02% 0.05% 75 0.09% 95 0.14% 95 0.64% 75 0.82% 75 1.50% 75 1.61% 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม (2) 0.02% 0.05% 75 0.09% 95 0.14% 95 0.52% 75 0.75% 75 1.46% 75 1.58% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 0.05% 0.18% 25 0.34% 25 0.72% 25 3.41% 5 3.03% 5 3.02% 5 3.16% 

ความผนัผวนของกองทุน (1) 0.00% 0.01% 5 0.01% 5 0.01% 5 0.14% 5 0.13% 5 0.25% 25 0.27% 

ความผนัผวนของกองทุน (2) 0.00% 0.01% 5 0.01% 5 0.01% 5 0.25% 50 0.21% 50 0.29% 50 0.30% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.01% 0.02% 5 0.02% 5 0.04% 25 2.21% 95 1.80% 95 1.81% 95 1.84% 

 
- (1) ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีไมร่วมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside)  
          (2) ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีรวมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 

- ดชันีชีว้ดั คือ ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%), ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน
ระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทย (50%)  

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)  : -0.3471% 
 
อายุเฉล่ียของทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุน (Portfolio Duration) : 0.2075 ปี 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงิน
ต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C  ตราสารหนีท่ี้มีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D  ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 

119.56% 

 
 



กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี   30 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 

  -ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

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

 
 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ

รองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจ
เกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน  ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึน้อยู่กับ
สถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง  ๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการ
จะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิด
ไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 นักลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน ทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลกิกองทุนรวมได้โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

              
     

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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


