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กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิตี ฟันด ์

UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF 
 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแห่งทนุ  

อายโุครงการ  :   ไม่กําหนด   

วันทไีด้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม : 17 กนัยายน 2553 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม  : 20 กนัยายน 2553 

นโยบายการลงทุน  :  

กองทุนจะนําเงินลงทนุทีระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีมี

ประวตัิการจ่ายเงนิปันผลทีสมําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลทีดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนทีดีในอนาคต โดยผู้จดัการ

กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ทีจะลงทนุให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก 

ทงันีเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัโดยมีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรัพย์ดงันี 

1. ประวตักิารจา่ยเงนิปันผลในอดีต 

2. ผลประกอบการในปัจจุบนัและในอนาคต 

3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนทีมีความมนัคง และ/หรือ มีความผนัผวนตํา รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ประกอบด้วย ทงันี กองทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทดงักล่าวโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลียในรอบปีบญัชีมากกว่า

หรือเท่ากบั 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทนุส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสาร

กงึหนีกงึทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานกังานประกาศกําหนด ทงันี ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัททีลงทนุ

ไตรมาสละ 1 ครัง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 

อย่างไรกต็ามหากมีปัจจยัหรือเหตการณ์ทีผู้จัดการกองทนุมีความเห็นว่าอาจเปลียนแปลงผลการดําเนนิงานหรือฐานะทาง

การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้ จดัการกองทุนจะปรับเปลียนการลงทุนในหุ้น

ดงักลา่วให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรัพย์ข้างต้น 
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ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซงึหลักทรัพย์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนีทีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) 

สญัญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถงึตราสารหนีทมีีอนัดบัความนา่เชอืถือตํากว่าทีสามารถลงทนุได้ (non – investment grade) 

และตราสารหนีทีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated Securities) ทงันี กองทนุอาจมีไว้ซงึตราสารหนีทีมีอนัดบั

ความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัได้รับการจดัอนัดับ

ความนา่เชือถือทีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะทีกองทนุลงทนุเท่านนั 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้รับจากเงนิลงทนุ : 

โอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีภายในประเทศ รวมถงึตราสารอนื  ๆทีกองทุนลงทนุ 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี12 สนิสดุวันท ี31 สิงหาคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

 กองทนุนีไม่กําหนดประเภทผู้ลงทุน และไม่แบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

2,000 ล้านบาท  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุทีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

กองทนุมีวตัถปุระสงค์เพือตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทนุประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบคุคล โดยกองทนุจะเน้นลงทุน

ในตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซงึบริษัทดงักล่าวมีประวตัิการจ่ายเงินปันผล

ทีสมําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลทีดี หรือมีแนวโน้มการลงทนุทีดีในอนาคต ทงันีเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ

เป็นหลกั 

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน ? 

1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตราสารทนุ รวมถงึตราสารอืนๆทีกองทนุลงทนุ 

2. การผดินดัชําระหนีของผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบียตามกําหนดเวลา 

 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนัและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร ? 

 วันทีสินสดุรอบบญัชี  :  ทกุวันที 31 สิงหาคม ของทกุปี 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในกาซือขายและโอนหน่วยลงทุน  

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการตังแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน

ชอ่งทางตา่งๆ ดงันี 

- บริษัทจดัการ 

 บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนอืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ 

ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน 

เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ  บริษัทจดัการ หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสงัซอืภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเท่านนั  

ในกรณีทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงิน ผู้สงัซือหน่วยลงทุนจะต้องลงวนัทีที

สงัซอืและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจัดการเปิดไว้ของ

ธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

และบญัชีสงัซอือืนๆ ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมรับคําสงัซือหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทังนี การดําเนนิการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไป

ตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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- Internet 

บริษัทจดัการจะรับคําสังซือหน่วยลงทุนผ่านอนิเตอร์เน็ตเมือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน

จะต้องลงนามในคําขอใชับริการซือขายหน่วยลงทนุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเงือนไขทีได้ระบุไว้ในคําขอ

ใช้บริการ  

คําสงัซือหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมือผู้สงัซือได้ทํารายการสังซือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ

ได้รับเงินค่าสงัซือหน่วยลงทุน ในกรณีทีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สงัซือหน่วยลงทนุจะไม่สามารถ

ยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทนุนนัได้ เว้นแตไ่ด้รับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีทีมีข้อขดัข้องของระบบอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุดงักล่าว 

และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสงัซือหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นนั 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอืนๆ (ถ้ามี)  

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา

เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนัน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย  

หน่วยลงทุน จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้

ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสงัซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้

กบัธนาคารพาณิชย์ ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือหนว่ยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับ

ใบคําสงัซือหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วย

ลงทนุ ณ วนัทีได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุทีผู้ซือจะได้รับการจดัสรรต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซอืหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านนั โดย

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของ บริษัทจดัการ 

ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไป

ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุรับคําสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีทีบริษัทจดัการ

เห็นว่าการหยุดรับคําสงัสบัเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือ

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ สํานักงานและสาขาของ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั พร้อมทงัลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนได้ทุกวนัทําการ 

โดยจะเปิดรับคําสงัขายคืนตงัแตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 15.30 น .โดยติดต่อได้ที 

-   บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด  

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

-   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)  

- Internet 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

-   ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วันทําการนบัตงัแต่วันถดัจากวนัรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet 

หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์

หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน ตามทีผู้ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บรษัทจดัการมีสทิธิจะปฏเิสธการสงัซือหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี 

1. กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีทีบริษัทจดัการ

เกดิข้อสงสยัว่าการซือหน่วยลงทุนของผู้ซอืหน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

2. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแกก่องทนุรวม โดย

จะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสงัซือหน่วยลงทุน ทงันีเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์

ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

3. กองทนุรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสังทรัีบไว้แล้ว และการหยดุรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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(2) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่

ถกูต้องนนัต่างจากราคารับซอืคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตงัแต่หนงึสตางค์ขนึไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของ

ราคารบัซอืคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง 

(3) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือคืน

หน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิดเป็นอัตรา

ตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหนว่ยลงทนุทีถกูต้อง  

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลือนได้ไม่

เกิน 10 วันทําการนับตงัแต่วันทําการถัดจากวนัทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทงันี การผอ่นผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนนิการดงัต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ทีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานทีติดต่อ

ทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสงั

ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  

(2) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรืองดงักล่าว พร้อมทงัแสดงเหตุผล

และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้ 

(3) ในระหวา่งทีบริษัทจดัการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนันหากถงึวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุวนั

อนื และมีผู้ถือหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทนุนนั ทงันี บริษัทจดัการ

จะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืน

หนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนันนัๆ ตอ่ไป 

การไม่ขายหรือไมรั่บซือคืนหนว่ยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสงัซือ หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี  

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลา

ดงักล่าวจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
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(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขนึ ซงึก่อให้เกิดผลกระทบ

ตอ่กองทุนรวมอย่างมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ทีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิทงันี เฉพาะในกรณีทีกองทนุรวม

ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทนุรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรือ  

(ค) มีเหตุทีทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสงัซอืหน่วยลงทนุทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสงัซอืหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ

เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึง

ดงันี  

1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย  

3. การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลกูค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้

ในสาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการ

ของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ

จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการ

จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 

3 วันทําการ  

( ) อยูใ่นระหว่างดําเนินการเพือเลกิกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผูกพัน 

2. เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคําสังซือ 

หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุน

ทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงันี ก่อนการเปิดรับ

คําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 

วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนนัให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวนัเปิดรับคําสังซือ หรือคําสงัขาย

คืนหนว่ยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขาย หรือรับซือคืน

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอนืและผู้ลงทนุทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสงัซอืหรือ

คําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการหยุดขายหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอนืและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสงัซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ

ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสังซือ และคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเกียวกบัการหยดุรับคําสงัในกรณีดังกลา่วไม่น้อยกว่า 

5 วันทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือ

ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 

เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ 

บริษัทจดัการหยุดรับคําสงัซือ คําสงัขายคืนหรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้เป็นการชวัคราวตามระยะเวลา

ทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซือ คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจดัการกําหนด 

ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านนั การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดหนึง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอกีกองหนึง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตาม

เงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดปลายทาง 
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5. กองทนุรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด ? 
 

 ท่านสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ   

 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- ใบหนว่ยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กบัผู้สงัซือ

หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบทีมี

การเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สงัซือหรือ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตามหลักเกณฑ์ และ

เงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมรูปแบบและ/หรือเงือนไข

ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทนุรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากดัสิทธิ กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว 

เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 

จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เตม็ตามจํานวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวธีิการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษทัจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้

ที website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตดิต่อบริษัทจดัการที  

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

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

 

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทนุรวม  

  

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนชิ กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2.  นางสนุรี  พิบลูย์ศกัดกิลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร  

3.  นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  

4.  นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมูล ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

เทา่กบั 318,669,995.62 บาท (ข้อมูล ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 

1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธ์ุ นธิยายน กรรมการ 

6. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจดิพนัธุ์ นธิยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒิ  กรรมการ 

4. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ  กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 

7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ  กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยุทธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

รวมทงัหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 11 สิงหาคม 2564)  

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                          

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสารทุนใน

ประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย

เทคโนโลยีการลงทุน สายการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ  

(การธนาคารและการเงิน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินยิม

อนัดบั 1)                          

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ    

ตราสารทุนในประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย

เทคโนโลยีการลงทุน สายการลงทนุ,                     

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้จดัการกองทุน, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                            

บลจ. ธนชาต จาํกดั 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,               

บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพลิ จํากดั 

 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายทีปรึกษาการลงทุน,              

บล. ยไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 

 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                        

บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

 

 

 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน  

ในประเทศ 

และ 

รักษาการหวัหน้า           

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน  

สายการลงทนุ 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์–โฟกสั อิควตีิ ฟันด์  12 
 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายสิทธิศักด ิณัฐวุฒ*ิ, CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน),Seattle University, 

U.S.A. 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, 

การเงิน),                          

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 

เกียรตินิยมอนัดบั 2),                        

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน    

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, 

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทนุ,                       

บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุตราสารทุน,                  

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

  

  

 บริหารธุรกิจบณัฑิต 

(การตลาด),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน,    

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                        

Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ชว่ยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                           

Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

นางสาวชืนสุมน พรสกุลศักด,ิ CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต                     

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),                      

South Bank University, 

London, UK 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต                            

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน    

ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน,                                      

 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

 

 

นายวรีชัย จนัเป็ง*, CFA, FRM 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

(การเงิน), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมโยธา), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Team Leader / Equity Portfolio Manager,  

บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จํากัด 

 Vice President / Senior Equity Portfolio Manager, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  

บล. ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 Foreign Exchange Trader, 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกลุ*,  

ผู้ อํานวยการ,                                    

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน, เกียรตินยิมอนัดบั 1)

สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมเครืองมอื, เกียรติ

นยิมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, บลจ. ภัทร จาํกัด 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จาํกดั                                                      

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ  

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒกุิล  

ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน, 

เกียรตินยิมอันดบั 1), วิทยาลยั

นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนใน

ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Consultant and Analyst, บริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แอสเซท พลสั จํากัด 

 Financial Counsel Assistant,  

บริษัท 3 เอม็ ประเทศไทย จาํกัด 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ  

* ปฏิบตัิหน้าทเีป็นผู้จดัการกองทุนและผู้จดัการสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 

 

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุนี มีดังนี  

1. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 

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

3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

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

7. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 

8. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 

11. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 

12. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมีโิก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 

13. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 

14. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 

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

16. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
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17. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000 

18. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 

19. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 

20. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 

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

22. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 

23. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 

24. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 

25. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 

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

27. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท์ 1115 

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

29. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 

30. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2088-9797 

31. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศพัท์ 0-2680-5000 

32. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 

33. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 

34. ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

35. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท์ 0-2009-8888 

36. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

37. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 

38. บริษัท ฟิลลปิประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 

39. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 

40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

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

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

43. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2095-8999 

44. ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 

45. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 

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

47. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนอนืๆ ทีบริษัทจดัการแต่งตงัขึน (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 
 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ ? 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2724-5625 โทรสาร 0-2724-5277 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

 

 

1.   ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพมิเตมิเกียวกบักองทนุได้ที 

 -  บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 -  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) 

 -  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม  
 

 

1) ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเสียงทีเกิดจากผลการดาํเนินงานของผู้ออกตราสารทีกองทุนไป

ลงทุน ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการ0ทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการ

แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี

รวมทงัสามารถพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทุนไปลงทนุได้ทงัตราสารหนีและตราสารทนุโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุ

เป็นสําคญั 

2) ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็นความเสียงจากตราสารหนีที

กองทุนรวมไปลงทุนทีอาจจะมีการผิดนดัชําระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนันๆไม่สามารถนําเงนิต้น/ดอกเบีย

มาจ่ายเมือถึงวันทีครบกําหนดทต้ีองจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทนุหรือไม่มีสภาพคล่อง

พอทจีะมาจ่ายคืน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆของผู้ ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารทีมีคุณภาพ เพือลดความเสียงในส่วนนี 

รวมทงัสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทงัตราสารหนีและตราสารทุนโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น

สําคญั 

3) ความเสียงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ทเีกิดจากการเปลียนแปลงใน

สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึงเป็นความเสียงทบีริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถ

จะควบคุมได้  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจดัการ จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อราคา และยัง

สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนีหรือตราสารทุนได้ตามความเหมาะสม ซึงจะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ

ตอ่ราคามลูคา่ทรพัย์สินสทุธิของกองทนุ 

4) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) คือความเสียงทีเกิดจากการลงทนุในตราสาร

ทมีีสภาพคล่องในการซือขายตาํ  ทังนีสภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร 

ณ ขณะนันๆ  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจดัการจะเน้นลงทุนในตราสารทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสงูเพือลดความเสียงในส่วนนี 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามทีระบุใน ข้อ . .  ส่วนที  ข้อ .  ไม่จํากดัอตัราส่วน 

3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใด

อย่างหนงึดงันี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรือศกุูกทีผู้ออกจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และ

ไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น

บคุคลดงันี 

4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขนึ

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารที

ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรัพย์สินดงันี  

5.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไป

ของ SET (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจ

ทําให้มีการเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือขายใน SET) 

5.2 ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย ซงึหุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ

ขายในกระดานซอืขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึบริษัททอียู่

ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซอืขายใน SET) 

5.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1  

5.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

5.4.1 ตราสาร Basel III  

5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และ

ไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น

บคุคลดงันี 

5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ ต้องขึน

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6.1 reverse repo 

5.7 หนว่ย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดาน

ซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่

ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ

ขายใน SET  

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง

พนืฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง

ทีสํานกังานกําหนด 

5.8 หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซอืขายหรืออยู่ใน

ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซอืขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ

ทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้

รวมกนัไม่เกินอตัราดังนี 

แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

มีการเพิกถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET 

6 หน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที

สํานกังานกําหนด และมลีกัษณะตาม 5.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

7 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF 

 

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุม่

กจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark +10% 

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกยีวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF  

 

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) *** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ทีนิตบิคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นติิบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงั

จา่ย หรือคูส่ญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

.  ธนาคารพาณิชย์ 

.  บริษัทเงนิทนุ 

.  บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

.  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินทีกองทนุ ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending) 

- รวมกนัไม่เกิน % เฉลีย

ในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น 

MF ทีมีอายโุครงการ <  ปี 

ให้เฉลียตามรอบอายุกองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัMF ที

อายคุงเหลือ ≤  เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ 

≥  ปี 

2 ทรัพย์สินดงันี 

.  ตวัแลกเงนิ ตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้

กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน  เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ  ของส่วนนี 

รวมกนัไม่เกิน % 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์–โฟกสั อิควตีิ ฟันด์  21 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีลงทนุในตวัแลก

เงนิ ตวัสญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุ 

หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าว

มีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 หน่วย infra หรือหนว่ย property ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 total SIP ซงึได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณตาม 

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึหนี

กงึทนุ ศุกกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุที

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

6.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

*** สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit 

 

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทกุกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้น

ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั (ไม่นบั

รวมการถือหุ้นของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกงึทนุ 

ตราสาร Basel III และศกุูก 

ของผู้ออกรายใดรายหนงึ (ไม่

รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐไทย 

หรือ ตราสารหนีภาครัฐ

ตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน  ใน  ของมลูค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา

สารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทงันี ใน

กรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี

ถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหนีสินทางการเงิน

ดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู

หนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และในกรณีที  

ผู้ออกตราสารไมมี่หนีสินทางการเงนิตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้

มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 

บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้ออก

ตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี  

. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

. ธนาคารออมสิน 

. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

. บล. 

. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมลีกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม . – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ ทีออกหนว่ยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทีออกหนว่ยนนั เว้น

แต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน  

( ) มีขนาดเล็ก  

( ) จดัตงัขนึใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

( ) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย property ทงัหมดของกองทนุ property ทีออก

หน่วยนนั  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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1 
หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

นนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

 

ทงันี การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

ว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน    

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จาก      

กองทนุรวม 

อัตราตาม   

โครงการ  

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2563-31/8/2564 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2562-31/8/2563 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2561-31/8/2562 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด 

    (ทปีระมาณการได้) 2 

ไม่เกิน 2.33795 1.7602 1.7602 1.7604 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.14 1.6050 1.6050 1.6052 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.06955 0.0268 0.0268 0.0268 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได้ 

.  ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.0172 0.0144 0.0117 

.  ค่าประกาศหนงัสือพิมพ์  ตามทีจ่ายจริง - - 0.0201 

2.3 ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีจ่ายจริง 0.0084 0.0062 0.0014 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                       

ทเีรียกเก็บจริงทังหมด 3  

  ไม่เกิน 2.87295 1.7858 1.7808 1.7936 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์                

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

ตามทีจ่ายจริง 0.33 0.26 0.30 

     
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สงัซือ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4
 ไม่เกิน .50 0.50 0.50 0.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ 
4
 ไม่เกิน .50 0.50 0.50 0.50 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 4
  

 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนเข้า ไม่เกิน .50 0.505 0.50 5 0.50 5 

 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนออก ไม่เกิน .50 0.50 6 0.50 6 0.50 6 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
 7

 10 บาทต่อจํานวนหน่วย

ลงทุนทุก  หน่วย หรือ

เศษของ  หน่วย 

 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทุก  หนว่ย                  

หรือเศษของ  หน่วย 

หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพมิหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

2. อัตราไม่เกินต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตงัแต่วนัถัดจากวนัทคํีานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครังลา่สดุจนถึงวนัทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3. อตัราไมเ่กินร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม 

4. อตัราไมเ่กินร้อยละของมลูคา่หนว่ยลงทุน 
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5. กรณีผู้ถือหนว่ยลงทุนสบัเปลยีนหนว่ยลงทุนเข้า บริษัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 

6. กรณีผู้ถือหนว่ยลงทุนสบัเปลยีนหนว่ยลงทุนออก บริษัทจดัการจะไมคิ่ดค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหนว่ยลงทนุ 

7. จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผู้ โอนในวนัทียนืคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริงซึงแสดงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทงันี ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามทโีครงการระบไุว้ 

 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ  ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการ

ของสงวนสิทธิทีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ 

สถานทใีนการซอืขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซอืคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ฟันด ์

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

      
ชือบริษทันายหน้าซือขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 

ซือขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 

ซือขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษทัหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)               156,943.34                               14.72  

2 บริษทัหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั                133,704.23                               12.54  

3 บริษทัหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน)               123,544.98                               11.59  

4 บริษทัหลกัทรัพย์ ซจีีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั                   90,675.75                                 8.51  

5 บริษทัหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)                  89,222.30                                 8.37  

6 บริษทัหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)                   88,448.24                                 8.30  

7 บริษทัหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                  86,647.34                                 8.13  

8 บริษทัหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)                   70,556.27                                 6.62  

9 บริษทัหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั                  64,027.53                                 6.01  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จาํกดั                  30,549.22                                 2.87  

11 อนืๆ               131,813.19                               12.36  

   รวม         1,066,132.39                     100.00  
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ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73

ธรุกิจการเกษตร 2,561,280.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามญั 306,295,993.73

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1,004,800.00

ธนาคาร 29,052,875.00

บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 2,561,280.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 3,110,625.00

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 7,367,700.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 4,753,800.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 11,739,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,775,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 8,040,750.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 6,593,125.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 13,364,325.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 11,739,000.00

บริษัท คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) 6,563,475.00

พาณิชย์ 35,669,435.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 6,771,200.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 1,560,450.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 6,000,600.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 14,625,000.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 1,234,800.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 2,445,300.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 3,239,810.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จาํกดั (มหาชน) 3,003,300.00

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 6,949,600.00

ชินสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 14,389,900.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 4,437,000.00
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ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 306,295,993.73

บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2,136,750.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 63,238,739.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) 6,403,923.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 5,318,600.00

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 1,627,920.00

บริษัทปตท.นาํมนัและการค้าปลกี จํากดั (มหาชน) 3,305,236.00

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 3,039,128.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 12,132,132.50

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 2,547,200.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 7,916,500.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 18,811,350.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 3,218,075.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 3,292,625.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 12,847,187.00

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 824,000.00

บริษัท ราชธานีลสิซิง จํากดั (มหาชน) 2,267,952.00

บริษัท ศรีสวสัดิ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 3,244,535.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 793,800.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,298,000.00

อาหารและเครืองดืม 18,339,287.23

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 21,991.98

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 29,090.25

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 5,262,925.00

บริษัท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,677,520.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2,649,960.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1,606,000.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 7,183,800.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1,543,500.00

การแพทย์ 9,651,560.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) 924,260.00
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0.49บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 1,564,140.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 3,791,440.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากดั (มหาชน) 922,250.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากดั (มหาชน) 5,929,770.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) 0.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) 0.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) 0.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) 1,590,480.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,444,490.00

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1,839,740.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 16,632,375.00

ขนสง่ 34,714,685.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 2,337,475.00

การท่องเทียวและสนัทนาการ 2,337,475.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 3,239,550.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1,271,400.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 5,541,625.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 810,600.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10,863,175.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั (มหาชน) 6,492,150.00

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากดั (มหาชน) 1,350,720.00

บรรจภุณัฑ์ 7,842,870.00

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 2,041,000.00

บริษัท ซินเน็ต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 2,899,450.00

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 1,767,150.00

บริษัท อินทชั โฮลดงิส์ จํากดั (มหาชน) 9,678,600.00

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จํากดั (มหาชน) 1,424,500.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 15,416,000.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร 33,226,700.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 306,295,993.73

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิตี ฟันด์

ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิตี ฟันด์

ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 306,295,993.73

เงนิฝาก 18,536,160.60

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 6,457,500.00

ยานพาหนะและอปุกรณ์ 6,457,500.00

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จํากดั (มหาชน) 205,537.76

อนืๆ -6,162,158.71

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 18,330,622.84

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 318,669,995.62

หนีสนิอนื -10,343,334.87

ทรัพย์สนิอืน 4,181,176.16
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ตารางสรุปผลการดําเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    20 ก.ย. 53 

วันสนิสุดรอบบัญชี        31 ส.ค. 64 

 
 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีวัด คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยนัถงึผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา  ปี (Maximum Drawdown) : -38.8822% 

  

ผลตอบแทนกองทนุรวม 14.66% 1.91% 50 7.49% 50 23.55% 50 -0.59% 50 2.89% 25 7.29% 25 8.32%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 15.66% 3.39% 25 11.70% 25 28.33% 25 1.46% 25 4.29% 5 5.68% 50 7.07%

ความผนัผวนของกองทนุ 10.64% 5.35% 5 8.41% 5 16.49% 75 18.99% 25 15.81% 25 16.30% 50 16.63%

ความผนัผวนของตวัชวัีด 10.31% 5.81% 5 8.51% 5 16.16% 50 21.42% 75 17.71% 75 16.34% 50 16.32%

Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด–์โฟกสั อิควิตี ฟันด ์

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

 

110.29% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด–์โฟกสั อิควิตี ฟันด ์

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564 

--ไม่มี-- 

หมายเหต ุ: 

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

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับ

รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ        

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ

สอบถามข้อมูลอืนเพมิเตมิได้ที www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี 

สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควติี ฟันด์ เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ 

ผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทนุได้ 

 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ใน

หนังสือชีชวน 

 ในกรณีทีกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี ฟันด์ ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที

สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีมีคําสังไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 

จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทังนี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดรวมไม่ได้

ขนึอยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีเว็บไซต์ของ   

บริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 ในกรณีที ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท ี         

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 

เพือทบีริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลกัทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดู ข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง 

(Connected Person) ได้ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดงักล่าวทสีํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสยีงก่อนตัดสินใจลงทนุ 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจาํนวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเีว็บไซต์ของบริษทัจัดการ www.uobam.co.th 
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