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กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 
UOB Smart Active SET 100 Fund : UOBSAS100 

 
 

 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 27 เมษายน 2548 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม :        12 พฤษภาคม 2548 

นโยบายการลงทุน : 

กองทนุจะลงทนุโดยมี Net Exposure ในตราสารทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ โดยจะมุ่งเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีมีรายช่ืออยู่ในดชันี SET100 เป็นหลกั เงินทนุส่วนท่ีเหลือจะ
นําไปลงทนุในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารแห่งหนีต้่างๆ และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกองทนุอาจพิจารณาลงทนุใน หรือมี
ไว้ซึง่ตราสารทนุท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) หรือตราสารทนุท่ีเสนอขายแก่ประชาชนเพ่ือแปรกิจการของ
รัฐเป็นเอกชนของรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และหากภายหลงัตราสารทนุประเภทนีเ้ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
กองทนุอาจลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ประเภทนีต้่อไปได้เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์นัน้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีจ้ะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ, ตราสารหนีท่ี้มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured Notes) และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives)  

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  : 

โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 
 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 17 สิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2565
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 
 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 
2,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดี และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารทนุได้ 

 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตราสารทนุท่ีกองทนุลงทนุอยู่ 
2. การผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสารในตราสารแหง่หนี ้

 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่

อย่างไร? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกับกรมธรรม์ประกันชีวติได้หรือไม่? 

ได้ ทัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดของกรมธรรม์ และสามารถติดตอ่ขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ท่ี  
บริษัทพรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 1621 
 

7. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร? 
การลงทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-Link) คือ การท่ีผู้ลงทนุขอทําประกนัชีวิตกบับริษัทประกนั
ชีวิต และบริษัทประกนัชีวิตจะนําเงินคา่เบีย้ประกนัชีวิตสว่นหนึง่หรือทัง้หมดไปลงทนุในกองทนุรวมตามท่ีผู้ลงทนุเลือกจาก
รายช่ือกองทนุรวมท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกนัชีวิตท่ีจะนําไปลงทนุในกองทนุรวมจะ
เป็นเท่าใดขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นีเ้งินคา่เบีย้ประกนัชีวิตท่ีนําไปลงทนุในกองทนุรวม
อาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทนุรวมท่ีผู้ลงทนุเลือกไว้ 
 

8. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 
 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  : ทกุวนัท่ี 30 มิถนุายน ของทกุปี  
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในกาซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
- บริษัทจัดการ 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

-    บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

-    Internet 

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็คดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงิน
ธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีที่ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ี
ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย เพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ 
ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  
และ/หรือบญัชีอ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

กรณีซือ้หน่วยลงทนุกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์. 1621 
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การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึงการขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) 
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียม
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) โดยเกณฑ์ในการคํานวณ
จะใช้ระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เห็นว่าการหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุหรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทุนรวมและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัพร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

กรณีซือ้หน่วยลงทนุกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงินคงเหลือ
ขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุระหว่างกองทนุรวมท่ีบริษัทประกนัชีวิต
กําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสบัเปล่ียนการถือหน่วย
ลงทนุดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุ
เปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้การดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้

(1) การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทนุ 

(2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุให้มีการขาย
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัส่วนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมติัทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัส่วนการ
ลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  
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บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางต่ํากว่า
จํานวนขัน้ต่ําท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสือยืนยนัการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน10 วนัทําการ
นบัแต่วนัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั และการปรับสดัส่วน
ลงทนุอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิต จะจดัสง่รายงานยืนยนัการรับคําสัง่ครัง้แรก เม่ือคําสัง่สบัเปล่ียนสิน้สดุลง หรือ สรุปสง่
เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามท่ี
บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้

 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการ 
โดยจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 15.30 น . 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด  

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- Internet 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 4 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet 
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่
โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

กรณีซือ้หน่วยลงทนุกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุผ่านบริษัท
ประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูคา่ขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วย
ลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการ
ขายคืนจะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิต
ได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน 

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1621 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 
  

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว  แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง 

(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 
10 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้อง
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
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การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

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

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล   

(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณี
ท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับ 
คําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมาย 

(ข)  บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคญั 
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(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการ
จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 
3 วนัทําการ 

(6)  อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.3 ในสว่นข้อผกูพนั 
 

2.  เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1 (1) – (5) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(2)   รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3)   ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม
ข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึง่วนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก)   รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วง
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการหยดุขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับวนัดงักล่าว และ
ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการก่อนถึง
วนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้มี
ประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการ   
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ภายในกลุ่มกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด

ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ, ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้และ/หรือขายคืน
หน่วยลงทุนดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและในหนงัสือ
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักลา่ว เว้นแต่เป็น
กรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่ 
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ท่ี 
website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  

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

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 
1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 

รายช่ือกรรมการ 
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

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

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
เทา่กบั 226,164,734.97 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
9. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ 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 ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 สงิหาคม 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

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

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

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ, 
การเงิน),                          
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 
เกียรตินิยมอนัดบั 2),                     
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

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

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

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ,                       
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ,                  
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

  
  
  

 บริหารธรุกิจบณัฑิต 
(การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

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

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                        
Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ ช่วยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                           
Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 

นางสาวช่ืนสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

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

 บริหารธรุกิจบณัฑิต                   
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

 ผู้จดัการกองทนุ,                                      
 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 

 

 

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

  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต
(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมโยธา), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

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

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

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

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

 Foreign Exchange Trader, 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*,  
ผู้ อํานวยการ,                                    
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1)
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมเคร่ืองมือ, เกียรติ
นิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

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

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. ภทัร จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จํากดั              

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ  
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒกุิล  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน, 
เกียรตินิยมอนัดบั 1), วิทยาลยั
นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

 Investment Consultant and Analyst, บริษัท
เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

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

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ  

นายธนกร ธรรมลงกรต 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                          
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
(การธนาคารและการเงิน)
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยม
อนัดบั 1)                          
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                         
บลจ. ธนชาต จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,             
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ,              
บล. ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                       
บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

หวัหน้า 
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 
6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 
6. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
7. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
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15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
21. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
29. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797 
32. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
33. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 
34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 
35. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 
37. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
38. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
39. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
41. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
42. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
43. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้ 
 

1.   ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

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

2.  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1. ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน (Business Risk) คือความเส่ียงที่เกิดจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน ที่กองทุนรวมไปลงทุน  ผลการดาํเนินงานดูจากความสามารถในการทาํกาํไร
ของบริษัทโดยที่ ได้ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะอุตสาหกรรม และจากการบริหาร โดยผลการ
ดาํเนินงานที่ดีหรือไม่นัน้จะส่งผลกระทบกับราคาตลาดของตราสารทุนที่บริษัทนัน้ๆออก 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาและคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
 
2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Credit Risk) เป็นความเส่ียงจากตราสารหนีท้ี่
กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาํระหนี ้คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนั้น้ๆ ไม่สามารถนําเงนิต้น/ดอกเบีย้มา
จ่ายเม่ือถึงวันที่ครบกําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะ
มาจ่ายคืน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 มีนโยบายมุง่เน้นลงทนุในหุ้น ทําให้ความเส่ียงในสว่นนีมี้น้อย สําหรับสว่นท่ีจะลงทนุ
ในตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆของผู้ออกตราสาร และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงใน
สว่นนี ้
 
3. ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศซึ่งเป็นความเส่ียงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะ
ควบคุมได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและกองทุนมี
นโยบายท่ีจะลงทนุในหุ้นท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดีมีแนวโน้มในการเติบโตสงู ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) คือความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในตราสาร
ที่มีสภาพคล่องในการซือ้ขายตํ่า ทัง้นีส้ภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ 
ขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  

บริษัทจดัการจะเน้นลงทนุในตราสารท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งคอ่นข้างสงูเพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
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อตัราส่วนการลงทนุ  
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 (ในสว่นโครงการ) ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

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

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 

5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่
ไมร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซือ้ขายใน SET) 

5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1  

5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.4.1 ตราสาร Basel III  
5.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

5.5 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5.1 reverse repo 

5.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET  
5.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 
 

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

5.7 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 (ในสว่นโครงการ) ท่ีจด
ทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการ
ซือ้ขายใน SET) 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 5.6.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 

 
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 ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน         
ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ีกองทนุ ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายุ
โครงการ  < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัMF ท่ีอายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF 
ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุ
ในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก           
ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไมเ่กิน 20% 
4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 
5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 
6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี

สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 
ไมเ่กิน 20% 

7 ตราสารดงันี ้(total SIP) 

7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตรา
สารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

** สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุวายภุกัษ์) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

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

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

ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ 
บลจ. อาจนํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทาง
การเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ

ขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ 
CIS ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออก
หน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ี
ออกหน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน   
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

1 หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตาม

มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนลงทุน 
   

  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็     
จากกองทุนรวม 

อัตราตาม

โครงการ (1) 
เรียกเกบ็จริง(2) 

1/7/2563 – 30/6/2564 
เรียกเกบ็จริง(2)  

1/7/2562 – 30/6/2563 
เรียกเกบ็จริง(2) 

1/7/2561 – 30/6/2562 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้) 

ไม่เกนิ 2.03086 1.9688 1.9688 1.9690 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.8190 1.8190 1.8190 1.8192 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.08346 0.0214 0.0214 0.0214 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 
2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0209 0.0182 0.0165 
2.2 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.0333 
2.3 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0015 0.0077 0.0008 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                  
ที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด  

ไม่เกนิ 2.56586 1.9912 1.9947 2.0196 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์        
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.31 0.29 0.33 

 
 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือ           
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 

2564  

เรียกเกบ็จริง 

2563 

เรียกเกบ็จริง 

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ(3) ไมเ่กิน 0.50 0.50 0.50 0.50

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(3) ไมเ่กิน 0.50 0.50 0.50 0.50

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ(3)
 

3.1  คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมเ่กิน 0.50 0.50 (4) 

3.2  คา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมเ่กิน 0.50 0.50 (5) 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ อตัรา 10 บาทต่อ 
500 หน่วย หรือเศษ
ของ 500 หน่วย

อตัรา 10 บาทต่อ 

500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย(6) 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และ       
การออกใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท(6) 
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หมายเหต ุ
1 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
2 คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการ

จะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

4 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า บริษัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
5 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก บริษัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึง่แสดงเกินกว่าอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามท่ีโครงการระบไุว้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

   วันจดทะเบียนกองทุน  12 พ.ค. 48 

    วันสิน้สุดรอบบัญชี      30 มิ.ย. 64 
 

 
- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาํเนินงานและดัชนีชีวั้ด (Tracking Error : TE) คือ 4.50% 
Tracking Difference (TD) 1 Year คือ 1.69% 
 

 ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -42.1175% 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100  

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั           86,539.99                       12.78 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)           85,882.36                       12.68 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)           71,319.02                       10.53 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           70,398.59                       10.40 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)           69,958.49                       10.33 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั           57,845.95                         8.54 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)           46,581.74                         6.88 

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั            45,489.10                         6.72 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)           35,212.45                         5.20 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั           27,667.54                         4.09 

11 อ่ืนๆ           80,163.64                       11.84 

 รวม         677,058.87                   100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

108.94% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 

จํานวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นในอตัราร้อยละ 90.4210 

หมายเหต ุ: 

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

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด  
ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนด
ไว้ในหนังสือชีช้วน 

 ในกรณีที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่
สาํนักงานกาํหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศ
ที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนควร
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เก่ียวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนก่อนการตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการดังนัน้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย)จํากัดจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 
100 ทัง้นีผ้ลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการ
เงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง 
(Connected Person) ได้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ  เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ให้ด้วย 

 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้อง
เลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซือ้ขายหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาํส่ังดังกล่าวได้ 

 

 

 
  

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยู โอบี
(ประเทศไทย)จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786 -2377 

www.uobam.co.th 


