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หนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลด ์

UOB Smart Gold Fund : UOBSG 
 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว  

  ทีมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น  ชนิด ได้แก ่ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (ชอืยอ่: UOBSG-N)  

  และชนิดจา่ยเงินปันผล (ชอืย่อ: UOBSG-D) 

อายโุครงการ  :   ไม่กําหนด  

วันทไีด้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม : 21 มกราคม 2553 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม  : 31 สิงหาคม 2553 

นโยบายการลงทุน  :  

เน้นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซงึจัดตงัและบริหารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC ที

ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซงึเป็นองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีจดัตงัขึนตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย

กองทนุจะเน้นลงทนุในทองคําแท่ง เพือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหกั

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุน โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญีปุ่ น ฮ่องกง 

และสิงคโปร์ ทงันีบริษัทจดัการจะลงทุนในกองทนุหลกัทีซือขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก โดยรายละเอียดของกองทุน SPDR 

Gold Trust จะระบใุนส่วนท้ายของหนงัสือชีชวนนี 

ทงันี บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีมีตวัแปรเป็นอัตราแลกเปลียน เพือป้องกนัความเสียงที

จะเกิดขนึ (Hedging) เท่านนั แต่จะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึง

ตราสารหนีทีมีอันดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและทีผู้ออกตราสารตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ

ตราสารหนีทีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและทีผู้ออกตราสาร (unrated securities) 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน 
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โดยส่วนทีเหลือจะลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนงึ 

หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้อง

กบันโยบายกองทนุทีกําหนดไว้ 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ  : 

โอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์

ในตา่งประเทศเพือลดความเสียงจากการมุ่งเน้นทีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี12 สนิสดุวันที 31 กรกฎาคม 2565
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทุนรวมนีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผล ซงึจะมี

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแตกต่างจากกองทุนรวมทวัไป โดยจะมีการแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนสําหรับ

แต่ละชนิดหนว่ยลงทนุ และมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูคา่เท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ 

 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

1,400 ล้านบาท  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา

เท่าใด? 

เหมาะสําหรับเงินลงทุนทีต้องการกระจายความเสียงโดยการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุน

ส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถงึค่อนข้างสูง ผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับส่วน

ใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีลงทนุ และดอกเบียรับ 

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน ? 

1. ความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก 

2. ราคาหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ทีกองทนุลงทนุ 

3. อตัราแลกเปลียนสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนัและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 31 กรกฎาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุน ปัจจยัความเสียงทสีาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 
 

ชือกองทนุ : SPDR Gold Trust  

นโยบายการลงทนุ 

เน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายทงัหมดของกองทุน 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ มีนโยบายเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุน SPDR Gold Trust ซงึเป็นกองทุน

ประเภท Exchange Traded Fund จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซงึจดัตงัและบริหารจดัการโดย World 

Gold Trust Services, LLC ทีถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซงึเป็นองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีจดัตงัขนึตาม

กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้

ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทนุ ดงันนัความ

เสียงจากการลงทุนในกองทุน ได้แก ่

ปัจจยัความเสียง 

(ก) ความเสียงจากตลาดโดยรวม (Market Risk) คือ 

ความเสียงจากความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคมุได้ 

(ข) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ (Liquidity Risk)  คือ 

ความเสียงทีเกดิจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ทีมีสภาพคล่องในการซือขายตํา  ทงันีสภาพคล่องดงักล่าวเกิดจากอปุสงค์

และอปุทาน และคณุภาพของหลกัทรัพย์ ณ ขณะนนัๆ  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง : เนืองจากกองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึงจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซือขายได้ทุกวันทําการ จึงทําให้ช่วยลดความเสียงด้านสภาพคล่องของ

หลกัทรัพย์ทีกองทนุลงทนุได้ 

(ค) ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน  (Foreign Exchange Risk / Currency Risk) คือ 

ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปลียนแปลง 

โดยปกติกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ จะไม่ใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน จึงอาจมีความ

เสียงสูงจากอตัราแลกเปลียนเงินสกลุต่างประเทศ ซงึอาจทําให้ผู้ลงทนุได้รับเงินต้นคืนตํากว่าเงินลงทนุเริมแรกได้ ทงันี 

ในอนาคตกองทนุอาจใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงดงักล่าวโดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซงึอาจมีต้นทุน

สําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขนึ 

(ง) ความเสียงทีราคา ETF ในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทนุต่างประเทศอาจมากกวา่หรือน้อยกว่ามลูค่าหนว่ยลงทนุ  

(NAV) ของกองทุนต่างประเทศ เนืองจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่างประเทศ เปลียนแปลงไปตาม

มูลค่าตลาดของทองคําทีกองทุนต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะทีราคาของกองทนุหลกัในตลาดหลักทรัพย์เปลียนแปลง

ตามอุปสงค์และอปุทานของตลาดในขณะนัน ดงันนั จงึมีโอกาสทีกองทนุอาจซอืหรือขาย ETF ของกองทนุต่างประเทศ

ในราคาทีสูงกว่าหรือตํากว่ามลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนต่างประเทศๆ  
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(จ) ความเสียงจากการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึนลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืนฐาน ดงันนัหากกองทนุมี

การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืนฐาน 

(Underlying Security) 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง : กองทุนอาจจะลงทุนใน สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปลียน 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดความเสียงเท่านนั ทงันีการป้องกนัความเสียงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจะได้รับ

ผลตอบแทนทีเพิมขนึ หากอตัราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัทีกองทนุคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี

กองทนุยงัคงมีความเสียงจากการทีคูส่ญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว  ดงันนัเพือลดความเสียงดงักล่าวกองทนุจะ

ทําธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ หรือธนาคารพาณิชย์ 

(ฉ) ความเสียงจากการทีค่าบริหารกองทนุต่างประเทศจะเพมิขนึ เนืองจาก กองทนุในต่างประเทศมีการกําหนดคา่ 

บริหารจัดการไว้ที 0.4% ต่อปีเป็นเวลา 7 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกสญัญากับ Marketing Agent ทงันี หากในเดือนใด

ค่าบริหารจดัการของกองทุนต่างประเทศสูงกว่า 0.4% ต่อปี Sponsor และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ

จากกองทุนต่างประเทศ เพือทีจะทําให้ค่าใช้จ่ายกองทุนต่างประเทศเท่ากับ 0.4% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของ

กองทุนในต่างประเทศมีโอกาสมากกว่า 0.4% ต่อปีได้ ในกรณีทีกองทุนในต่างประเทศเกิดค่าใช้จ่ายใด  ๆจนทําให้ค่าใช้จ่าย

กองทุนทงัหมดเกินกว่า 0.7% ต่อปี เพราะกองทุนจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent 

รวมทงัหมดได้ไมเ่กิน 0.3% ตอ่ปี 

อนึง เมือครบกําหนดเวลา 7 ปี หรือเกิดการยกเลิกสัญญากับ Marketing Agent ค่าบริหารจัดการกองทุนก็อาจจะ

มากกว่า 0.4% ตอ่ปี 

(ช) ความเสียงทีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ Investment Company Act 1940 ซงึเป็นกฎหมาย 

ทีกํากับกองทุนรวมในต่างประเทศ ซงึจะทําให้ไม่ได้รับการกํากบัดูแลจากคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ในลกัษณะเดียวกบักองทนุรวมในต่างประเทศทัวไป แต่อย่างไรก็ตาม กองทนุหลกั SPDR Gold 

Trust ทําการจดทะเบี ยนอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลของ American Stock Exchange แล ะ New York Stock 

Exchange ซงึเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ซ) ความเสียงทีเกดิจากการจํากดัความรับผิดชอบของผู้ รักษาทรพัย์สิน 

ผู้ รักษาทรัพย์สินต้องชดใช้ความเสียหายทีเกิดขึนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถ้าความ

เสียหายนนัเป็นผลจากการจงใจเลินเล่อ การละเว้นไม่ปฏิบตัิ หรือจงใจปฏิบตัิในทางทีก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง

ตอ่กองทนุ แต่ผู้ รักษาทรัพย์สินไม่ต้องรับผดิชอบชดใช้ความเสียหาย ในกรณีทีทรัพยืสนิทีเก็บรักษา ชํารุด สญูหาย เกิด

จากภยัธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย เป็นต้น 

(ฌ) ความเสียงของประเทศทีลงทนุ (Country Risk) 

ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหาร, การ

เปลียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตาม

ระยะเวลาทีกําหนด 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทนุหลัก) ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 

 

* ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยนั

ผลการดําเนินงานในอนาคต  
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในกาซือขายและโอนหน่วยลงทุน  

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา .  น. โดยผ่าน

ชอ่งทางตา่งๆ ดงันี 

- บริษัทจดัการ 

 บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนอืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ 

ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเงินค่าซอืหน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน 

เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ

บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสงัซอืภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเท่านนั  

ในกรณีทีชําระเงนิค่าซือหน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจา่ยเงนิ ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุจะต้องลงวนัทีที

สงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจัดการเปิดไว้

ของธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

และบญัชีสงัซอือนื ๆ ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

- INTERNET 

-  บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอืนๆ (ถ้ามี)  

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา

เงินค่าซอืหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้วนนั หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนภายในวนัทําการขายหน่วย

ลงทนุ จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงนิค่าซือหน่วยลงทนุไว้ในบญัชี
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เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิดไว้กับ

ธนาคารพาณิชย์ ซงึเป็นบญัชีเดียวกับทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ

คําสงัซอืหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวนัทําการขายหน่วยลงทนุ 

ณ วนัทีได้รบัใบคําสงัซอืหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุทีผู้ ซือจะได้รับการจดัสรรต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซอืหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการ

กําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิด

ปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หัก

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

ปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างชนิดไม่จ่ายเงินปันผล กบั ชนิดจ่ายเงินปันผล ของกองทุน

เปิดยโูอบี สมาร์ท โกลด์ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน โดย

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทงันีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม

เงอืนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท

จดัการเห็นว่าการหยุดรับคําสงัสับเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนั พร้อมทงัลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย  ฉบบั 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทุกวนั

ทําการ โดยจะเปิดรับคําสงัขายคืนตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 15.30 น. โดยสามารถ

ตดิตอ่ได้ที 

- บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลคทรอนิกส์อืนๆ 

-  ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการ

ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลกั

จดทะเบียน และเป็นวนัทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย

กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือขาย

หนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงาน

ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวันทําการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทงันี บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนบัตงัแต่วนัถดัจากวันคํานวนมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและ

ราคาหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที

มีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวมซงึบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเกียวกบัวนัหยดุทําการใน

ต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ

วิธีการอนืใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็น

ต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุ

การขายหรือรับซอืคืน ตามทีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้    
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด  
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2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏเิสธการสงัซือหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี 

1. กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ซอืหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีทีบริษัทจดัการ

เกดิข้อสงสยัว่าการซือหน่วยลงทุนของผู้ซอืหน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม 

โดยจะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสังซอืหน่วยลงทุน ทงันีเพือเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสังทรัีบไว้แล้ว และการหยดุรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่

ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ .  

ของราคารับซอืคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง 

(3) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ

คืนหน่วยลงทนุทีไม่ถูกต้องนนัตา่งจากราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้องตงัแตห่นงึสตางค์ขึนไป และคิดเป็นอตัรา

ตงัแต่ร้อยละ .  ของราคารับซือคืนหนว่ยลงทนุทีถกูต้อง  

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม ( ) ( ) หรือ ( ) บริษัทจดัการอาจเลือนได้

ไม่เกนิ  วนัทําการนบัตงัแตว่นัทําการถดัจากวนัทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน

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

(1) ประกาศการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที

ตดิต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้มี

คําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเรืองดงักล่าว พร้อมทงัแสดงเหตุผล

และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 
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(3) ในระหว่างทีบริษัทจดัการเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนนนัหากถงึวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน

วันอืน และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บริษัท

จดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหนว่ยลงทุนในวนันนัๆ ตอ่ไป 

 

การไม่ขายหรือไมรั่บซือคืนหนว่ยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงันี 

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน  วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการ

ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน 

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   

(ข)   ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจํุาเป็นอืนใดเพอืคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน   

(3)  หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเกิดขึน ซงึ

กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะใน

กรณีทีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนนัเกินกว่าร้อยละสิบ

ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา

ปกต ิซงึเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือ หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุด

รับคําสงัซอื หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัต่อไปนี 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนนั ๆ มีสว่นเกียวข้องกบัการกระทําดงัต่อไปนี 

1.   การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย หรือ 

3.   การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสงัเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอนืเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
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เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุน

ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์

และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญา

ซอืขายลว่งหน้า ซงึให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้

ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทงั

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ก่อนการ

เปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วัน

ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สํานกังานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ หรือคําสงัขายคืน

หนว่ยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอนืและผู้ลงทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือ

คําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัซอืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการหยุดขายหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสงัซอืหน่วยลงทนุด้วยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวันทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกบัวนัทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุดทํา

การของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยุดรับคําสังซอื และคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเกียวกบัการหยดุรับคําสงัในกรณีดงักล่าวไม่

น้อยกว่า 5 วนัทําการกอ่นถงึวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนนั โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีใน

การซอืขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

 

การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 

เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
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หยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  วันทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซือ คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการ

กําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิด

ปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึได้

หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือ

นําไปชาํระค่าซอืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 

5. กองทนุรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลักเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเตมิ 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- ใบหนว่ยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กับ 

ผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือ

รูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการกําหนด โดย

ผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตาม

หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมรูปแบบ

และ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการจดัการกองทุนรวม และไม่ถือวา่เป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ 

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุ

ชนิดดงักลา่วมผีู้ ถือหนว่ยลงทนุเพยีงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เตม็ตามจํานวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวธีิการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษทัจัดการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ได้ที 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  พิบลูย์ศกัดกิุล กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร  

3.  นายเจิดพนัธุ์  นธิยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  

4.  นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ชนดิไม่จา่ยปันผล เทา่กบั 56,070,906.89 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564) 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจา่ยปันผล เทา่กบั 9,199,972.88 บาท (ข้อมูล ณ วนัที 30 กรกฎาคม 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. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 

9. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 

10. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นธิยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒ ิ  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. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทนุรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที  สิงหาคม 2564)  

 

ชือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที

ความ

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก 

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,    

เกียรตินิยมอนัดบั 1),  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑติ, 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ,  

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 

Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager,                                   

TISCO Asset Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 

 

หวัหน้าฝ่าย 

การลงทนุ 

สินทรัพย์   

ทวัโลก 
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ชือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกียวข้องกบั 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นายกติติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

ผู้อํานวยการอาวโุส (1),  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์),                       

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์), (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  

บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  

บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต          

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

  Domestic Equity                                               

Assistant Portfolio Manager–Portfolio 

Manager, บลจ. ซไีอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันติวงศ์,CFA 

ผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต,  

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

 บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ซไีอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 

 ผู้จัดการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากัด 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ,                          

ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ 

    (การเงิน)  

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

 ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Fund Manager,                           

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 Fixed Income Portfolio Manager,                  

บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,     

เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน 

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

* ปฏบิตัหิน้าทีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายชอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดังน ี 

ชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิ

ปันผล 

ชนิดไม่

จ่ายเงนิปันผล 

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

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

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

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

5. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท์ 1115   

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

7. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหนว่ยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600   

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

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

10. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ี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 ซมีโิก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000   

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (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 0-2779-9000   

20. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000   

21. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั 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-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000   

26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-1111   

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

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

29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327 หรือ 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. บริษทัหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508,    0-2861-6090      
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ชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิ

ปันผล 

ชนิดไม่

จ่ายเงนิปันผล 

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

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

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

37. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888    

38. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100   

39. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222   

40. บริษัท ฟิลลิปประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   

41. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2274-9400   

42. บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000   

43. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621   

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ ? 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

 

 

 
1.   ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพมิเตมิเกียวกบักองทนุได้ที 

 -  บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 -  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) 

 -  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม  
 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ มีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซงึเป็นกองทุนประเภท 

Exchange Traded Fund จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซึงจัดตงัและบริหารจดัการโดย World Gold Trust 

Services, LLC ทีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซงึเป็นองค์กรทีไม่แสวงหากําไรทีจดัตงัขึนตามกฎหมายของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ

ราคาทองคําในตลาดโลกหกัคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมดของกองทนุ ดงันนัความเสียงจากการลงทุนในกองทนุ ได้แก ่

 

1. ความเสียงทางตลาด ( Market Risk)  

คือ ความเสียงจากความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคมุได้ 

 

2. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

คือความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ทีมีสภาพคล่องในการซือขายตํา ทงันีสภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์

และอปุทาน และคณุภาพของหลกัทรัพย์ ณ ขณะนนัๆ  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

 เนืองจากกองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนอีทีเอฟ ซงึจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซือ

ขายได้ทกุวนัทําการ จงึทําให้ชว่ยลดความเสียงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้ 

 

3.  ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Risk)  

คือ ความเสียงทีการลงทุนอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงนิบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปลียนแปลง 

โดยปกติกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ จะไม่ใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน จงึอาจมีความเสียง

สูงจากอัตราแลกเปลียนเงินสกุลต่างประเทศ ซงึอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้ ทังนี ใน

อนาคตกองทุนอาจใช้เครืองมือป้องกันความเสียงดังกล่าวโดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซงึอาจมีต้นทุน

สําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขนึ 

 

4. ความเสียงทีราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 

(NAV) ของกองทนุต่างประเทศ  

เนืองจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่างประเทศ เปลียนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคําทีกองทุน

ต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะทีราคาของกองทุนหลกัในตลาดหลกัทรัพย์เปลียนแปลงตามอปุสงค์และอปุทานของตลาด

ในขณะนนั ดังนนั จึงมีโอกาสทีกองทุนอาจซือหรือขาย ETF ของกองทุนต่างประเทศในราคาทีสูงกว่าหรือตํากว่ามูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทนุต่างประเทศ 
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5. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึนลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืนฐาน ดงันนั หากกองทุนมี

การลงทุนในหลกัทรัพย์ดงักล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืนฐาน (Underlying 

Security) 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซอืขายล่วงหน้าทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียน  โดยมีวตัถปุระสงค์เพือลดความเสียงเท่านนั 

ทงันีการป้องกันความเสียงดงักล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีเพิมขึน หากอตัราแลกเปลียนมี

การเปลียนแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีกองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่

ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว  ดังนนัเพือลดความเสียงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตงัขึน หรือธนาคารพาณิชย์ 

 

6. ความเสียงจากการทีค่าบริหารกองทุนต่างประเทศจะเพมิขนึ  

เนืองจาก กองทุนในต่างประเทศมีการกําหนดค่าบริหารจัดการไว้ที 0.4% ต่อปีเป็นเวลา 7 ปี หรือจนกว่าจะยกเลิก

สญัญากบั Marketing Agent ทงันี หากในเดือนใดค่าบริหารจดัการของกองทนุต่างประเทศสงูกว่า 0.4% ต่อปี Sponsor 

และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนต่างประเทศ เพือทีจะทําให้ค่าใช้จ่ายกองทุนต่างประเทศ

เท่ากับ 0.4% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของกองทุนในต่างประเทศมีโอกาสมากกว่า 0.4% ต่อปีได้ ในกรณีทีกองทุนใน

ต่างประเทศเกิดค่าใช้จ่ายใดๆ จนทําให้ค่าใช้จ่ายกองทุนทังหมดเกินกว่า 0.7% ต่อปี เพราะกองทุนจะสามารถลดภาระ

คา่ใช้จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทงัหมดได้ไม่เกนิ 0.3% ต่อปี 

อนึง เมือครบกําหนดเวลา 7 ปี หรือเกิดการยกเลิกสัญญากบั Marketing Agent ค่าบริหารจดัการกองทุนก็อาจจะมากกว่า 

0.4% ตอ่ปี 

 

7. ความเสียงทผู้ีถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ Investment Company Act 1940  

ซงึเป็นกฎหมายทีกํากบักองทนุรวมในต่างประเทศ ซงึจะทําให้ไม่ได้รับการกํากบัดแูลจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมในต่างประเทศทัวไป แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนหลัก 

SPDR Gold Trust ทําการจดทะเบียนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ American Stock Exchange และ New York Stock 

Exchange ซงึเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

 

8. ความเสียงทเีกิดจากการจาํกัดความรับผิดชอบของผู้รักษาทรัพย์สิน 

ผู้ รักษาทรัพย์สินต้องชดใช้ความเสียหายทีเกิดขึนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถ้าความ

เสียหายนนัเป็นผลจากการจงใจเลินเล่อ การละเว้นไม่ปฏิบตัิ หรือจงใจปฏิบติัในทางทีก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อ

กองทนุ แต่ผู้ รักษาทรัพย์สินไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ในกรณีทีทรัพย์สินทีเก็บรักษา ชํารุด สูญหาย เกิดจาก

ภยัธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย เป็นต้น 
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9. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk)  

คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหาร, การ

เปลียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตาม

ระยะเวลาทีกําหนด 

 

10. ความเสียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง

ภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน

การบริหารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตอืุนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให้

กองทนุเกิดความเสียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซงึมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับจากการลงทุน 

ทงันี บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน

ปัจจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจาการลงทนุในประเทศนนัๆ ซงึอาจช่วย

ลดความเสียงในสว่นนีได้ 

 

11. ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk)  

คือ ความเสียงทีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารทีกองทนุไปลงทุน ซงึเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถ

ในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขนั ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทุนใน

ตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

แนวทางการบริหารเพอืลดความเสยีง : 

บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารทีมีคณุภาพ เพอืลดความเสียงในส่วนนี 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึนไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment gradeแต่ตํากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ . .  ส่วนที  ข้อ .  หรือข้อ . .  ส่วนที     

ข้อ .  

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20%1 

  

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี หรือศกุกูทีผู้ออกจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ

ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้รบัอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดงันี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วัน นบัแต่วนัทีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว

ต้องเป็นบุคคลดงันี 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารที

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

5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วัน นบัแต่วนัทีลงทนุ 

ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพยส์ินดงันี  

6.1 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรือศุกกู ทีผู้ออกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนนัในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้

ประกอบธรุกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนงึดงันี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ 

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี  < 397 วนั นบัแต่วนัที

ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา

สารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี 

6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศ ทีมีลกัษณะทํานองเดียวกับบคุคลตามข้อ 

6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ 

ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี ทคีู่สญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

6.3 หนว่ย infra ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.3.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายใน

กระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ(แตไ่ม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไข

เหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือใน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 

แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินใน 

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

ตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.3.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

โครงสร้างพนืฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด 

6.4 หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ . .  ส่วนที  ข้อ .  หรือข้อ . .  ส่วนที  

ข้อ .  ทีจดทะเบียนซอืขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขาย

ในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอื

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหว่างดําเนินการ

แก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET 

หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง

พืนฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม

แนวทางทีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 6.3.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

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

1 หรือไมเ่กิน 10% เมอืเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมภีมูิลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale ได้ 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ใน

กลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน

ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark +10%  

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั group limit  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใช้เงิน ที

นิตบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ นิตบิุคคล

ดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี

บญัชี เว้นแต่เป็น MF ทีมีอายโุครงการ 

< 1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัMF ทีอายคุงเหลือ 

≤ 6 เดือน ทงันี เฉพาะMF ทีมีอายุ

โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรัพยส์ินดงันี 

2.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MFได้ดําเนินการให้มีการ

รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมี

เงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที

ลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝาก ทีมอีายุไม่เกินอายกุองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทนุ หรือมีการ

ลงทนุใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายุ

กองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 หน่วย infra  ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 ตราสารทีมีอนัดบัความนา่เชือถือทีตวัตราสารและผู้ออกตราสารทีตํากว่า

ทีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

7 ตราสารดงันี (total SIP) 

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํานวณตามผู้

ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี 

ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 : อตัราสว่น

การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

** สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั product limit 

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

  8.1 การเข้าทําธุรกรรม 

derivatives ทีมี 

วตัถปุระสงค์เพือ 

การลดความเสียง 

(hedging)  

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

  8.2 การเข้าทําธุรกรรม 

derivatives ทีมิใช่เพือ

การลดความเสียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

8.2.1 กรณีกองทุน ไม่มกีารลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ 

NAV 

8.2.2 กรณีกองทุน มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูค่าความเสียหายสงูสดุ 

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

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้า

ทีมีกลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญาซอื

ขายล่วงหน้าทีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานประกาศกําหนด 
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ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารหนี ตราสาร Basel III 

และศกุูก ของผู้ออกรายใดราย

หนงึ (ไม่รวมถงึตราสารหนี 

ภาครัฐไทย หรือ ตราสารหนี

ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงนิ (financial liability)5 ของผู้ออก

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 

ทงันี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหมก่่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํา 

มลูคา่หนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสินทางการเงินตามงบ

การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีสินทางการเงนินนัจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการ

เผยแพร่เป็นการทวัไปและในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามที 

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ6 ให้ใช้อตัราส่วนไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออก 

รายนนัเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program)ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

ให้บลจ.ลงทุนเพือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่ 

เกิน 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้น

แต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี 

1. ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะ 

ทํานองเดียวกบับุคคลตาม 1 – 9) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

2 

 

 

 

 

หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

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

ตา่งประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

3 

 

 

หน่วย infra ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทอีอกหน่วย

นนั เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน

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

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

6 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงนิในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันี การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน    

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที               

เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

อัตราตาม         

โครงการ 
เรียกเก็บจริง (1)  

1/8/2563 - 31/07/2564 

เรียกเก็บจริง (1)  
1/8/2562 - 31/07/2563 

เรียกเก็บจริง (1) 
1/8/2561 - 31/07/2562 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด 

(ทีประมาณการได้)     

ไม่เกิน 1.79546 1.1235 1.1235 1.1236 

1.1  ค่าธรรมเนียมการจดัการ  

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่เกิน 1.6050(2) 0.9630 0.9630 0.9631 

-     หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 1.6050(2) 0.9630 0.9630 0.9631 

1.2  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.06206(2) 0.0321 0.0321 0.0321 

   -     หนว่ยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล ไม่เกิน 0.06206(2) 0.0321 0.0321 0.0321 

1.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.1284(2) 0.1284 0.1284 0.1284 

   -     หนว่ยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล ไม่เกิน 0.1284(2) 0.1284 0.1284 0.1284 

2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทีประมาณการไม่ได้)  

.  ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.0746 0.0884 0.0887 

.  ค่าใช้จ่ายในการจา่ยเงินปันผล ตามทีจ่ายจริง 0.0141 - - 

.  ค่าใช้จ่ายอนืๆ ตามทีจ่ายจริง 0.0127 0.0036 0.0005 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที          

เรียกเก็บจริงทงัหมด 
ไม่เกิน 2.33046(3) 1.2249 1.2155 1.2128 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์        

(ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
ตามทีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.00 
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หมายเหต ุ

1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพมิหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนืใดทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

2 อัตราไม่เกินร้อยละ ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหักด้วยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของชว่งตงัแตว่นัถัดจากวนัทีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสุทธิครังล่าสดุจนถึงวนัทคํีานวณมลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัราไมเ่กินร้อยละ ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

4 อตัราไมเ่กินร้อยละ ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

5 โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวนัทียืนขอให้ทํารายการดงักลา่ว 

 

คา่ธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บจริงซงึแสดงเกินกวา่อตัราทีระบุไว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทงันี ในการเรียกเก็บจริงของคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัท

จดัการจะเรียกเกบ็จริงไม่เกินอตัราตามโครงการทีระบไุว้ 

 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ  ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจัดการของสงวน

สิทธิทีจะกระทําการดงักลา่วโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทนุทกุแห่ง

ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคนืหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สงัซือ                 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

2564 
เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ4 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่เกิน .  ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

   -     หนว่ยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล ไม่เกิน .  ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ4 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่เกิน .   ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

   -     หนว่ยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล ไม่เกิน .   ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ4 

3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่เกิน .  ยกเว้น 

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน .  ยกเว้น 

3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่เกิน .   ยกเว้น 

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน .   ยกเว้น 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอตัรา  บาทต่อหน่วยลงทุน  หนว่ย5 

5.   ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู ่และการออก

ใบหนว่ยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท5 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลด ์

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2564 

      
ชือบริษัทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือขายหลักทรัพย์ ซือขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีีเอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 8,525.33 88.84 

2 UOB KAY HIAN PTE. LTD. 1,071.33 11.16 

   รวม  9,596.66                    100.00  
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0.17
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-0.68
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-0.68

97.85

97.85

97.85

97.85

100.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลด์

ณ วนัที 31  กรกฎาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 1,847,755.52

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 397,196.12

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 107,976.24

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 1,342,583.16

หนีสนิอืน -446,271.27

ทรัพย์สนิอืน 1,144.82

อืนๆ -445,126.45

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 63,866,113.12

หนว่ยลงทนุ 63,866,113.12

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นสามัญ 63,866,113.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 65,268,742.19

SPDR GOLD SHARES 63,866,113.12
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ตารางสรุปผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    31 ส.ค. 53 

วันสินสุดรอบบัญชี        31 ก.ค. 64 

กองทนุเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายปันผล 

 
 

กองทนุเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายปันผล 

 
 

- ผลตอบแทนทีมีมากกว่าหรือเท่ากบั1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- ดชันีชีวัด : ดชันีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ทีปรับค่าให้อยู่ในสกุลเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลียน 

ณ วนัคํานวณผลตอบแทนจาก Bloomberg 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษทัจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทนุสูงสดุในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดจ่ายปันผล : -21.6375% 

ผลขาดทนุสูงสดุในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดไม่จ่ายปันผล : -21.6739% 

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาํเนินงานและดัชนีชีวัด  

Tracking Error : TE 1 Year  ชนิดจ่ายปันผล          : 11.00% 

Tracking Difference : TD 1 Year ชนิดจ่ายปันผล    : -2.30% 

Tracking Error : TE 1 Year  ชนิดไม่จ่ายปันผล          : 11.00% 

Tracking Difference : TD 1 Year ชนิดไม่จ่ายปันผล    : -2.03% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์

ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2564 

50.61% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลด ์

ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564 

-ไม่มี- 

หมายเหต ุ: 

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

 

 

 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับ

รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทนุทเีสนอขายนัน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี 

สมาร์ท โกลด์ เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน

ยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขนึจากการลงทนุได้ 

 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทนุอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ใน

หนังสือชีชวน 

 กรณีของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนทีแสดงว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมิได้ทําให้ความรับผิดชอบ

ของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน ตามชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทังหมดของกองทุนรวม

ยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute 

correlation coefficient) กองทุนรวมจงึมีความเสียง หากสินค้าหรือตัวแปรทีสัญญาซือขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) 

และทรัพย์สินทีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวในทศิทางทีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจส่งผลให้การเข้า

ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ 

 กรณีทีบลจ.มีธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการทีผู้ถือ

หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอืนเพมิเตมิ เช่น www.uobam.co.th เป็นต้น 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมอืมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 

จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ทังนี ผลการดําเนินงาน

ของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพอืบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทนุใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพอืให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทผู้ีลงทนุต้องการทราบข้อมูลเพมิเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง(Connected 

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

(http://www.sec.or.th) 
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 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 

เพอืทบีริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลกัทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศทีปิด

ไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวทสีํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้โดย  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเีวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 

 

  

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที  กรกฎาคม 2564 
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