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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 
 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์นิูต้ีส ์พลสั ฟันด ์
United Platinum Income Opportunities Plus Fund : UPINCM-M 

                   
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมผสม 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 8 มิถนุายน 2559 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 22 มิถนุายน 2559 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุมีนโยบายท่ีจะลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เงินฝาก และ/หรือตราสารทาง
การเงินท่ีรัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศ
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) โดยจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้ให้ผลตอบแทนสงู (high yield bonds) 
และ/หรือตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment grade) และ/หรือตรา
สารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ในสดัส่วนท่ีสงูในบางขณะตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ และ/หรือกองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ Organized market   

บริษัทจดัการอาจจะมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้ รับดําเนินการการลงทนุ
ในต่างประเทศของกองทนุ (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให้ 
Wellington Management Company เป็นผู้ รับดําเนินการช่วงการลงทนุต่อในบางส่วนหรือทัง้หมด อย่างไรก็ดี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของ
กองทนุเองในบางขณะโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในแต่ละขณะ 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้ 
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กับกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั โดยบริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงเง่ือนไขการ
เปล่ียนผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุในต่างประเทศ อีกทัง้ บริษัทจดัการ และ/หรือผู้ รับดําเนินการลงทนุ
ในตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงเง่ือนไขการเปล่ียนผู้ รับดําเนินการ
ช่วงการลงทนุในต่างประเทศ ซึง่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายงาน
ด้านการจดัการลงทนุในตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์ และได้รับใบอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุภายใต้การกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิก
สามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management 
Company LLP เป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายการกํากบัดแูลด้านท่ีปรึกษาการลงทนุของ The Investment 
Advisers Act of 1940 และได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจจดัการลงทนุภายใต้การกํากบัดแูลของ The Securities 
and Exchange Commission ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO)  ทัง้นี ้ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ และผู้ รับดําเนินการช่วงการ
ลงทนุในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทนุทัง้หมดหรือบางส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลกัทรัพย์ท่ี
บริหารจัดการโดยผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้ รับดําเนินการช่วงการลงทุน 
และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องตามดลุยพินิจของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (outsource) และ/หรือผู้ รับ
ดําเนินการช่วงการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนผู้ รับดําเนินการในสว่นของการ
ลงทนุ (outsource) และ/หรือผู้ รับดําเนินการช่วงการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ และปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วใน
รายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยผู้ รับดําเนินการในส่วนของ
การลงทนุ(outsource) และ/หรือผู้ รับดําเนินการช่วงการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ รายใหม่ท่ีบริษัทจดัการได้
มอบหมายหน้าท่ีการบริหารจดัการลงทนุให้นัน้จะต้องมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

โดยส่วนท่ีเหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนท่ีกําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
ทํานองเดียวกนันีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ
กําหนดให้ลงทนุได้ 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management)  และอาจป้องความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ และอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารท่ี
กองทนุเข้าไปลงทนุไว้ 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิน้สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

 กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (UPINCM) : เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (UPINCM-N) : เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทนุ (Total Return) 

 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

10,000 ล้านบาท 

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

 
3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา

เท่าใด? 
เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุทัว่ไป ท่ีต้องการแสวงหาผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในต่างประเทศ โดยควรเป็น
เงินลงทนุส่วนท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลาง โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับมา
จากผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ 

 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
1.   การผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสารเม่ือตราสารครบกําหนดอาย ุ 
2. การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ    
3. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   
4. การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  
5.  ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนหรือผลตอบแทนหรือ

เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 
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6. กองทุนรวมนีมี้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเป็นอัตราส่วน
เท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่ สุดต่อเงินลงทุนเป็น
อย่างไร  ?  

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทนุ โดยกองทนุกําหนดอตัราสว่นการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่วไม่เกินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนต่ํากว่าผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีท่ี
กองทนุไมไ่ด้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 
 

7. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี 
 
8. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกนิกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวม ได้แก่ 

 นโยบายการลงทุน และปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 
1. United SGD Fund 

นโยบายการลงทนุ 
เน้นลงทนุในเงินฝาก, ตราสารหนีร้ะยะสัน้ และตราสารหนีต้ราสารหนีท่ี้มีคณุภาพ มีสภาพคลอ่ง มีความผนัผวน
ด้านราคาต่ํา และมีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี (Money Market)  
ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญั 
- ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ (Market risk)  
- ความเส่ียงจากการความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit risk) 
- ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity risk) 
- ความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative risk) 
 

2. United High Grade Corporate Bond Fund 
นโยบายการลงทนุ 
เน้นลงทนุตราสารหนีท้ัว่โลก โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีลงทนุได้ 
(Investment grade) ในทกุสกลุเงิน และออกโดยบริษัท/หน่วยงานเอกชน รวมถึงตราสารหนีท่ี้ออกโดยภาครัฐ, 
หน่วยงานราชการและสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ (Supra national bond) 
ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญั 
- ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ (Market risk)  
- ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity risk) 
- ความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative risk) 
- ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํา 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน  

- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(UPINCM)  

- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(UPINCM-N) 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ทัง้นี ้ จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) 

ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น.  

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของ
กองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุปลายทางจด
ทะเบียน และเป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขาย
กองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
จากกองทนุปลายทาง และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ี 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan)  

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
(ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ ลงทุนท่ีสนใจจะสั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามท่ี
ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชี และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไมเ่ปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไมมี่ดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เว้นแต่กรณีตาม เร่ือง “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ และเร่ือง การหยดุขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไว้ใน เร่ือง 
“เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ”  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ได้ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้
ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขาย
หน่วยลงทนุแล้วเพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่ได้รับ
ความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก  : 
สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ใน เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
วธีิการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุพร้อมกบัใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
1.  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงิน
โอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทํา
การขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพ่ือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือ
ประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-   ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

-   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

-   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

-   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

-   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

-   ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้
อ่ืน  ๆเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ  

(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้  ๆทนัที 

(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
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(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
2. บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
3. บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)  
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน “หนงัสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 
กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้
ทัง้หมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุใน
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า“ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนรายดงักล่าวทนัที โดยถือว่า
ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
4. การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ทัง้นี  ้การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุจนเป็นผลให้
บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็น
บญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
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ครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 
การจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตาม เร่ือง “การไม่ขายหรือไม่
รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่” โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินค่าซือ้เต็ม
จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงิน
ชําระคา่ซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้
รับการจดัสรรนัน้ 

 
การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใด (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
ตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั 
ฟันด์ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทนุตลาดเงิน 
และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด แพลตินมั อินคมั  
ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ  
 
เงื่อนไขในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทาง 
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ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทุนอ่ืนในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืน  
หน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาตให้มี
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจาก
กองทนุเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง  

อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ  

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบก่อนล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด 
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง  
 
ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วันทําการสับเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในเร่ือง “ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม” 
  
วธีิการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปลี่ยนให้แก่ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

 (4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการ
กําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว และจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

 (4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ในเร่ือง 
“ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัจดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการ
สบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ 14 
 

(5) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไมไ่ด้ หากรายการดงักลา่วนัน้ บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน : 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้ 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(UPINCM) : มี 

- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(UPINCM-N) : มี 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 
ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ โดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศ
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศ
ท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่จะส่งผล
กระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝาก
เป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการอาจดําเนินการจดัสง่เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลกัจด
ทะเบียน และเป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขาย
กองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(UPINCM) : มี 

- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(UPINCM-N) : ไม่มี 
 

 หลักเกณฑ์การซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ 
 

1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักล่าวจะทําให้จํานวนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลักฐานท่ี
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินตามมลูค่าหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกู 
หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักลา่ว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
จะนําเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัดงักลา่ว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
ในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุทําการใน
ต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
วิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay 
เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดย
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตาม
หลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?  
บริษัทจดัการท่ีอาจจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าใน
กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสัดส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทนุหลกัปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ 
ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีท่ีเข้าเหตใุดเหตหุนึ่งดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง โดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือ
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ราคาท่ีถูกต้อง  และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้น
แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

2.  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3.  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

4.  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัท
จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 
(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
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1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการ
เงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ  
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ  
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ  

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

3.  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผย
ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
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4.  ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ สําหรับ
วนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ
ก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือ
เง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการเท่านัน้ ได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมรั่บโอนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

6.   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั 
ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม
รูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้  
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว
ได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 
ไมมี่ 
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6. ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างไร ? 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  
 
  
1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร   

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์ กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

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

 
2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

        จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (UPINCM) เทา่กบั 330,739,878.11 บาท  
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565) 

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (UPINCM-N) เทา่กบั 2,175.53 บาท 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565) 
 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ  



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ 24 
 

 
IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ  กรรมการ 
4. นายธนกร  ธรรมลงกรต กรรมการ 
5. นางสาวช่ืนสมุน  พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
6. นางสาวนพรัตน์  ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
7. นายวีรชยั   จนัเป็ง  กรรมการ 
8. นางสาวศรสวรรค์  เติมวฒิุกลุ กรรมการ  
9. นายจารุวตัร  ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา  อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ  หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12. นางสาวชนิษฎา  วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจพร   เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
14. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร  กรรมการ 
15. นายกิตติพงษ์  กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
16. นางสาวสริิอนงค์  ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
17. นายฐิติรัฐ  รัตนสงิห์  กรรมการ 
18. นายนพพล   นราศรี  กรรมการ  

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Imperial College Management 
School, U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset  Management 
 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 
Services Research), University of 
Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

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

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 
Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายนพพล นราศรี* 
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การเงิน), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม, 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (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, 
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

*ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (UPINCM) 

1. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

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

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

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

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

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

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน): โทรศพัท์ 0-2777-7777 

8. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank: โทรศพัท์ 0-2626-7777 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2205-7111 

10. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

11. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท์  0-2658-5050 

12. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

13. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์0-2022-5000 

14. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 

 
หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (UPINCM-N) 

1. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2544-3935-7  
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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9. รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

 
 
 
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 
-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ   

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากของสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และอาจเข้าทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนจากการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว ดงันัน้ กองทนุนีจ้ึงเหมาะกบัผู้ลงทนุท่ียอมรับความเส่ียงได้สงู อย่างไรก็
ตาม มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดบัราคาของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ ซึง่
อาจได้รับผลกระทบทัง้ทางด้านบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงความเส่ียงดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

 
กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรหรือตราสารหนีอ่ื้นๆ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบนัการเงิน
ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามาถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และท่ีไม่ได้มีการจัดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหล่านีม้กัมิได้มีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และมกัมีการซือ้
ขายในศนูย์ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพย์ซึง่มีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีสว่นต่างระหว่างราคาเสนอซือ้กบัราคาเสนอขาย
ท่ีกว้างกว่า นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งใดๆ 
ซึ่งทําให้การป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทําได้ยากย่ิงขึน้ นอกจากนี  ้ผู้ ออกตราสารท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนสงูมกัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไมแ่น่นอน เก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจทําให้ผู้ออกตราสาร
ไมส่ามารถชําระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามกําหนด ซึง่สงูกวา่ผู้ออกตราสารท่ีมีผลตอบแทนต่ํากวา่ เน่ืองจากโดยทัว่ไป ตราสารท่ี
มีผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกว่า และอาจเป็นตราสารด้อยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผกูพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่
ของผู้ออกตราสารซึง่อาจได้รับการคํา้ประกนัจากทรัพย์สินทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผู้ออกตราสาร นอกจากนี ้ผู้ออกตราสาร
ดงักลา่วอาจไมไ่ด้ให้คํารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึง่
สง่ผลให้ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มลูค่าตลาดของตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
หรือ ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหลา่นีมี้แนวโน้มท่ีจะสะท้อนถึงพฒันาการของธุรกิจมากกว่าตราสาร
ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ ซึง่จะตอบสนองกบัความผนัผวนของระดบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าตราสารท่ีจะได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ บริษัทท่ีออกตราสารเหลา่นีม้กัจะมีหนีส้งู (highly leveraged) และอาจจะไม่
มีวิธีการจดัหาเงินทนุในรูปแบบอ่ืน ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมีผลกระทบต่อ
ตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอ้ย่างร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของตราสารประเภทนี ้นอกจากนี ้มี
ความเป็นไปได้ท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกตราสารท่ีจะชําระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ ทําให้มีความเส่ียงจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่วมากขึน้ 
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2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
 

คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
 
3. ความเส่ียงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทัง้ในด้านความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

 
4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 
ความเส่ียงทัว่ไปท่ีราคาของตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และตามปกติ
ตราสารหนีท่ี้มีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมาก
ขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการสามารถลดความเส่ียงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่าง
สม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
5. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
 
ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน หาก
คา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  

 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมีต้นทนุสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
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6. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุเปิด ยูไนเต็ด แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ จะมีการจดัทํา Stress Test ในกรณี Worst Case 
Scenario เป็นประจําทกุเดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับพอร์ตการลงทนุให้ทนัตอ่สถานการณ์ 
 
7. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
 
8. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะทํา
การติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถบริหารความ
เส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญัจะได้ 
พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 

 
9. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเงนิฝาก 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุโดยฝากเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือและในนามของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีความ
เส่ียงตอ่การขาดทนุจากเงินฝาก และอาจได้รับผลตอบแทนท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด หรือการ
ท่ีสถาบนัผู้ รับฝากเงินใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของเงินฝาก ผู้ ท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทนุควรประเมินความ
น่าเช่ือถือของเงินฝากและสถาบนัผู้ รับฝากเงิน การเปล่ียนแปลงของความน่าเช่ือถือของสถาบนัผู้ รับฝากเงิน จะมีผลกระทบ
ตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุในกองทนุ  นอกจากนี ้หากสถาบนัผู้ รับฝากเงินทําการชําระเงินท่ีถงึกําหนดชําระลา่ช้ากว่าวนัท่ีครบ
กําหนด การจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะล่าช้าออกไปจนกว่ากองทุนจะได้รับการชําระเงินจากสถาบันผู้ รับฝากเงิน
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามหากไมมี่การชําระเงินดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินต้นคืนจากเงินลงทนุในสว่นนีไ้ด้ 
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10. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซึ่งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 

การขาดสภาพคลอ่งของตราสารท่ีกองทนุลงทนุเกิดจากการท่ีกองทนุไมส่ามารถจําหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาท่ีเหมาะสม
และภายในระยะเวลาอันสมควร เพ่ือนําเงินมาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เน่ืองจากกองทุนอยู่ภายใต้ข้อจํากัดและ
ข้อกําหนดการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินท่ีลงทนุ ตามท่ีระบใุนข้อกําหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินดงักลา่ว และตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบของประเทศท่ีกองทนุเข้าลงทนุ ข้อจํากดัและข้อกําหนดการจําหน่ายจ่ายโอนดงักล่าวอาจเป็นการควบคุม
หรือจํากดัสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ และอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าของทรัพย์สินท่ีลงทนุ อีกทัง้อาจไม่มีตลาด
รองสําหรับทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุตลอดระยะเวลาท่ีลงทนุ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะต่ํา
กว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาท่ีกองทนุซือ้ทรัพย์สินดงักลา่ว ทรัพย์สินท่ีเสนอขายอาจอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการ
โอนบางอยา่ง และสามารถโอนให้แก่ผู้ รับโอนบางรายเทา่นัน้ 
 
การซือ้ขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคล่องมกัจะต้องใช้เวลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือส่วนลดสําหรับผู้ ค้า 
(dealer discounts) และคา่ใช้จ่ายในการขายอ่ืนๆ สงูกวา่การซือ้ขายตราสารการเงินท่ีสามารถซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยงัอาจก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมากแก่กองทนุและผู้ลงทุนเป็นครัง้คราว นอกจากนี ้
มลูค่ายุติธรรมของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนซึ่งนํามาใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ อาจมิใช่มลูค่าท่ี
กองทนุจะได้รับเงินจริงเม่ือมีการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
 
เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
หรือ ท่ีไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทําให้มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน 
มากกวา่การลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลด
ความเส่ียงด้านนีล้งได้จาก การเลือกลงทนุในตราสารท่ีมีอายใุกล้เคียงกบัอายกุองทนุและจะถือตราสารจนครบอายขุองตราสารนัน้ 
จงึทําให้ความเส่ียงด้านนีอ้ยูใ่นระดบัต่ํา 
 

11. ความเส่ียงที่เกดิจากคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงนิตามภาระผูกพันเม่ือครบกาํหนดเวลา 

 
ความเส่ียงขัน้พืน้ฐานอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุคือความเส่ียงด้านเครดิต ซึ่งหมายถึงความเส่ียงท่ีผู้ออก
ตราสารท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนัผู้ รับฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทนุ จะไม่สามารถชําระเงินให้แก่กองทนุได้เม่ือถึงกําหนด
ชําระ ซึง่ความเส่ียงดงักลา่วเกิดจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น พฒันาการในทางลบของธุรกิจการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อม
การแข่งขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ดงันัน้ ถึงแม้ว่าบริษัทจดัการจะคาดหมายว่าผู้ออกตราสารท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนั
ผู้ รับฝากเงิน หรือคูส่ญัญาของกองทนุเหลา่นีจ้ะมีความมัน่คงแต่องค์กรเหลา่นีอ้าจประสบกบัการขาดทนุ ประสบปัญหาทาง
การเงิน หรือมีการเปล่ียนแปลงขององค์กรอย่างมีนยัสําคญั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและความสามารถในการ
ชําระหนีข้ององค์กรให้แก่กองทนุได้ 
 
เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทําให้มีความเส่ียงด้านความ
มัน่คงของคู่สญัญามากกว่าการลงทนุในกองทนุท่ีจะลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทนุในตราสารหนีห้รือสถาบนั
ผู้ รับฝากเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผู้ออกตราสารหนีห้รือสถาบนัผู้ รับฝากเงินมีความสามารถในการชําระหนีอ้ยู่ในขัน้ดีตาม
ประวติัการดําเนินการขององค์กรดงักลา่ว 
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อีกทัง้ คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกันความเส่ียงท่ีกองทุนเข้าทําอาจมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลงจึงขาด
สภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพนั เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนทัง้จํานวน ดงันัน้ ในกรณีท่ีคู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวของกองทนุไม่สามารถดําเนินการ
ได้ตามสญัญาประเภทอ่ืน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะเข้าทํา
สญัญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนดงักล่าวกับธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาในการทํา
ธุรกรรมก่อนลงทนุและติตตามวิเคราะห์อยา่งตอ่เน่ือง จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงจากคูส่ญัญาดงักลา่วได้ 

 
12. ความเส่ียงจากธุรกรรมป้องกันความเส่ียง (Basis Risk) 

 
กองทนุอาจเข้าทําธุรกรรมอนพุนัธ์เพ่ือการบริหารความเส่ียง เพ่ือท่ีจะ  
 
(1)  ป้องกนัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในมลูคา่ตลาดของทรัพย์สินของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนในตลาดและ
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
(2)  คุ้มครองผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealized gains) บนทรัพย์สนิของกองทนุ  
(3)  เอือ้อํานวยตอ่การขายและการลงทนุใดๆ ดงักลา่ว  
(4)  เพิ่มหรือรักษาผลตอบแทน สว่นตา่งหรือผลกําไรจากการลงทนุในกลุม่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(5)  ป้องกนัความเส่ียงจากการซือ้ขายเพ่ือเก็งกําไรจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคา (directional trade)  
(6)  ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนบนตราสารทางการเงินใดๆ ของกองทนุ  
(7)  ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ของตราสารทางการเงินท่ีกองทนุคาดหมายวา่จะเข้าซือ้ในอนาคต  
(8)  การดําเนินการเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร กองทนุไม่มีความจําเป็นต้องป้องกนัความเส่ียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะสําหรับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มทรัพย์สินของกองทนุโดยทัว่ไป ถึงแม้ว่ากองทุน 
อาจเข้าทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียงเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียง ธุรกรรมนัน้อาจส่งผลให้ผลดําเนินงานโดยรวมของกองทุน 
ตกต่ําลงกวา่ในกรณีท่ีกองทนุไมไ่ด้เข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงนัน้ เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุเข้าทําเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาแตกตา่งไปจากผลตอบแทนท่ีกองทนุตัง้ใจจะคุ้มครองความเส่ียง 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งจากการท่ีผู้จดัการกองทนุคํานวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ี
เหมาะสมสําหรับกองทนุ แต่ทัง้นี ้แม้มีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงก็อาจไม่สามารถป้องกนั
ความเส่ียงได้ทัง้หมด และอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีดีขึน้ หากตลาดฯไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ี
คาดการณ์ไว้ 
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13. ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่ (Emerging Market Country Risk) 
 
การลงทนุในตลาดเกิดใหมมี่ความเส่ียงเพิ่มเติมและข้อพิจารณาพิเศษท่ีมกัจะไมพ่บในการลงทนุในเขตเศรษฐกิจหรือตลาดท่ี
มีเสถียรภาพ ความเส่ียงดงักลา่วอาจได้แก่  
(1) ความเส่ียงท่ีสงูขึน้จากการท่ีทรัพย์สินอาจถกูโอนเป็นของชาติหรือเวนคืน หรือการถกูเรียกเก็บภาษีสําหรับผู้ มีรายได้สงู 
(confiscatory taxation)  
(2) ความไมแ่น่นอนทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองท่ีสงูกวา่ รวมถงึสงคราม  
(3) การพึง่พาการสง่ออกและการค้าระหวา่งประเทศท่ีสงูกวา่  
(4) ตลาดมีความผนัท่ีสงูกวา่  
(5) ความเส่ียงตอ่เงินเฟ้อสงูกวา่  
(6) การควบคมุการลงทนุจากต่างชาติและข้อจํากดัเก่ียวกบักําไรจากการลงทนุ การส่งเงินลงทนุกลบัออกไปนอกประเทศ 
และความสามารถท่ีจะแลกเปล่ียนสกลุเงินท้องถ่ินเป็นสกลุบาทหรือสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(7) แนวโน้มท่ีรัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงและควบคมุเศรษฐกิจมีสงูกวา่  
(8) การตดัสินใจของรัฐท่ีจะระงบัการสนบัสนนุแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ หรือกําหนดระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจาก
สว่นกลาง  
(9) ความแตกตา่งของมาตรฐานการสอบบญัชีและรายงานทางการเงินอาจทําให้ไมส่ามารถหาข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัหรือท่ี
มีความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัผู้ออกตราสารได้  
(10) การกํากบัดแูลตลาดมีความกว้างขวางน้อยกวา่  
(11) กฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีในการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีและกรรมการ และการคุ้มครองผู้ลงทุนมีการ
พฒันาน้อยกวา่ และ  
(12) ข้อพิจารณาบางอยา่งเก่ียวกบัการเก็บรักษาตราสารทางการเงินของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลทรัพย์สินในบางประเทศ การสง่
รายได้จากการลงทุนจากทรัพย์สินและเงินท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สินกลับออกไปนอกประเทศโดยผู้ ลงทุนต่างชาติ  
อาจต้องมีการลงทะเบียนและ/หรือได้รับการอนมุติัจากรัฐ ทําให้กองทนุอาจได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากความล่าช้า 
ในการปฏิเสธหรือการลงทะเบียนหรือการอนมุติัท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเงินกลบัออกไปนอกประเทศตลาดเกิดใหม่ดงักล่าว 
หรือภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีประเทศตลาดเกิดใหม่เรียกเก็บจากดอกเบีย้ท่ีจ่ายให้กบัตราสารการเงินซึ่งกองทนุถืออยู่ หรือกําไร
จากการจําหน่ายจ่ายโอนตราสารการเงินดงักลา่ว 
 
นอกจากนี ้ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) รัฐบาลมกัจะมีการกํากบัดแูลและควบคมุการดําเนินการทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ตลาดหลกัทรัพย์ ศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ นายหน้า ผู้ ค้า คู่สญัญา และผู้ออกตราสารน้อยกว่าในตลาดท่ีมี
เสถียรภาพ การกํากบัดแูลตามกฎระเบียบท่ีมีอยูอ่าจถกูบิดเบือนหรือถกูควบคมุได้ เน่ืองจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 
บางแห่งไม่มีระบบกฎหมายท่ีพฒันาแล้วซึ่งเทียบเคียงได้กบัประเทศท่ีพฒันากว่า นอกจากนี ้กระบวนการปฏิรูปกฎหมาย
และกฎระเบียบอาจจะไม่ก้าวหน้าไปในระดบัเดียวกบัพฒันาการของตลาด ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดความเส่ียงจากการลงทนุ อีก
ทัง้การท่ีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ดงักล่าวอาจยงัไม่มีกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิในความเป็นเจ้าของของเอกชน 
และอาจมีความเส่ียงท่ีข้อกําหนดในระดบัท้องถ่ิน ภมิูภาค และประเทศจะขดัแย้งกนัหรือมีความเข้าใจท่ีแตกต่างกนัหรืออาจ
มีการตีความตามอําเภอใจ อีกทัง้ความเป็นอิสระของระบบตลุาการและความคุ้มกนัจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมืองหรือ
ลทัธิชาตินิยมยงัคงไม่ได้รับการตรวจสอบในหลายประเทศ หากกองทนุลงทนุในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 
ดังกล่าว กองทุนอาจประสบกับความยากลําบากในการใช้ทางแก้ไขเยียวยาตามกฏหมาย หรือการย่ืนขอและบังคับคํา



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ 35 
 

พิพากษาในศาลในประเทศดงักลา่ว  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะทําการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุอยา่งสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีลงทนุในประเทศตลาดเกิดใหม ่(Emerging Market) ดงักลา่ว 
 

14. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับตัวกลางท้องถิ่นและผู้ดูแลทรัพย์สนิ 

 
ธุรกรรมบางอยา่งของกองทนุอาจต้องดําเนินการผา่นนายหน้า ธนาคารหรือหน่วยงานท้องถ่ินอ่ืนๆ ทําให้กองทนุมีความเส่ียง
ท่ีเก่ียวข้องกบัการผิดนดั การล้มละลาย ความประมาทเลินเลอ่หรือการฉ้อฉลของตวักลาง นายหน้า หรือหน่วยงานเหล่านัน้  
นอกจากนี ้กองทุนยังต้องพึ่งพาระบบการธนาคารท่ีมีความเหมาะสมเป็นการทั่วไปของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนผ่าน
นายหน้า หรือตวักลางดงักลา่ว 
 
ทรัพย์สินของกองทุนอาจอยู่ในบญัชีหนึ่งหรือหลายบัญชีซึ่งผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodians) เปิดไว้สําหรับกองทุนผู้ดูแล
ทรัพย์สินเหล่านีอ้าจตัง้อยู่ในต่างประเทศ จึงมีความไม่แน่นอนว่าทรัพย์สินของกองทนุจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ในกรณี
ผู้ดแูลทรัพย์สนิดงักลา่วล้มละลายหรือมีเหตกุารณ์อ่ืนในทํานองเดียวกนั ซึง่อาจสง่ผลให้กองทนุไม่ได้รับคืนทรัพย์สินท่ีฝากไว้
กบัผู้ดแูลทรัพย์สนิดงักลา่วและทําให้ผู้ลงทนุต้องสญูเสียเงินลงทนุในสว่นนัน้ 
 

15. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

 
เน่ืองจากกองทนุนีมี้การลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น จงึมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ี
เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและนําเงินกลับเข้ามาในประเทศได้  
ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

16. ความเส่ียงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 

 
ผู้ลงทุนพึงตระหนักว่าอัตราภาษีและหลกัเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ทุกเม่ือ บริษัทจัดการมีความ
ประสงค์ท่ีจะให้การดําเนินการทัง้หมดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ของกองทนุเป็นไปในลกัษณะท่ีจะไม่ทําให้ถือได้ว่ากองทนุมีสถาน
ประกอบการอยู่ในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผลตอบแทนท่ีกองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกูหกัภาษี ณ จ่ายและ
เสียภาษีกําไร (สว่นทนุหรืออ่ืนๆ) ท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือจากการโอนเงินลงทนุ ทัง้นี ้กฎหมายภาษี
ในประเทศตา่งๆ ท่ีกองทนุลงทนุอาจเปล่ียนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบตอ่ผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุต้องรับภาระค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด (ซึง่รวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษีอ่ืนๆ หรือค่าใช้จ่าย
ท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกนั) ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ 
 
กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีอ่ืนๆ ในประเทศท่ีมีการลงทนุ เน่ืองจากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีทัง้ 
ผู้ ลงทุนสถาบันและผู้ ลงทุนท่ีมิใช่ผู้ ลงทุนสถาบัน จึงมีความเป็นไปได้ท่ีโครงสร้างการลงทุนแบบหนึ่งจะส่งผลให้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุบางรายไมส่ามารถ  
 
(1) ได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาด้านภาษีซึง่ในประเทศไทยทํากบัประเทศท่ีมีการลงทนุ หรือ  
(2) เรียกร้องเครดิตสําหรับภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักลา่ว ดงันัน้ ในการเลือกรูปแบบการลงทนุท่ีเหมาะสมสําหรับ
กองทนุ บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุโดยรวม มิใช่วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายใดรายหนึง่ 
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17. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการคดิภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการบญัญัติและมีผล
บงัคบัใช้ในปัจจบุนั ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสงูถึงร้อยละ 30 สําหรับการจ่ายดอกเบีย้
และเงินปันผลท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้แก่สถาบนัการเงิน
ต่างประเทศ และเงินรายรับทัง้หมด (gross proceeds) ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศได้รับจากการขายทรัพย์สินท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัสหรัฐอเมริกาบางประเภทซึง่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศดงักลา่ว 
(ซึ่งรวมถึงกองทนุ) ไม่ได้เข้าทําและปฏิบติัตาม ความตกลงกบักรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Internal Revenue 
Service หรือ “IRS”) เว้นแตส่ถาบนัการเงินตา่งประเทศนัน้ได้รับการยกเว้นหรือถือวา่ได้ปฏิบติัตามกฎหมายดงักลา่วแล้ว 
 
เพ่ือหลีกเล่ียงภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักลา่ว กองทนุอาจเข้าทําความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทนุคาดว่าความ
ตกลงกับ IRS จะกําหนดให้กองทุนตกลงท่ีจะ (1) ขอรับข้อมูลเพ่ือระบุตัวบุคคลบางอย่างเก่ียวกับผู้ ถือหน่วยลงทุน  
เพ่ือพิจารณาว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น U.S. Person หรือนิติบุคคลต่างชาติซึ่งถือหุ้นโดย U.S. Personหรือไม่ และเพ่ือให้
ข้อมลูระบตุวับคุคลเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบติัตามข้อกําหนดการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและ
ข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูผนัในการรายงานข้อมลูตามความตกลงกบั IRS ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
ใดไม่ปฏิบติัตามคําร้องขอเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามท่ีกําหนดไว้ในความตกลงกบั IRS จากกองทนุ หรือบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการอาจจําเป็นต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสงูถงึร้อยละ 30 จากการชําระเงิน (ซึง่รวมถึงเงินปันผลและจํานวนเงินไถ่ถอน) 
ซึ่งมีขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลู 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นสถาบันการเงินท่ีมิได้มีความตกลงกับ IRS ท่ีมีผลบังคับ (กล่าวคือ ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็น
สถาบนัการเงินท่ีไม่เข้าร่วมในการทําความตกลงกบั IRS) เว้นแต่ สถาบนัการเงินนัน้ได้รับการยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายแล้วทัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะไม่ชําระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพ่ือชดเชยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับจํานวนเงินใดๆ 
ท่ีถูกหักตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี  ้ยังมีความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจัดการอาจต้องจัดให้มีการจําหน่ายหรือโอน 
หน่วยลงทนุซึง่ถือโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามท่ีบริษัทจดัการร้องขอตาม
เง่ือนไขในความตกลงกบั IRS ของกองทนุ และจํานวนเงินสทุธิท่ีได้จากการจําหน่ายหรือโอนนัน้อาจจะน้อยกว่าราคาตลาด
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายหรือโอนโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่ยงัคงค้างอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 และภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ท่ีมาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยงัคง
ค้างอยูใ่นวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 หรือวนัท่ีตรงกบัหกเดือนหลงัจากการประกาศใช้ข้อบงัคบั US Treasury regulations วา่
ด้วยการหกั ณ ท่ีจ่าย สําหรับกลุม่เงินประเภท “foreign passthru payments” (แล้วแตว่า่วนัใดเกิดขึน้ภายหลงั) โดยภาระผกูพนั
ดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลังจากวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ภาระผูกพันเหล่านีเ้รียกว่า 
“Grandfathered Obligations”) จะไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตามภาระผกูพนั
ซึ่งถือว่าเป็นภาระผกูพนัประเภททนุ และภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึ่งไม่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอน (เช่น เงินฝากออมทรัพย์
และเผ่ือเรียก) ไมมี่สทิธิได้รับการยกเว้น (grandfathering) จากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 

นอกจากนี ้ถ้ากองทนุตดัสินใจท่ีจะไม่เข้าทําความตกลงกบั IRS กองทนุอาจถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 30 สําหรับ
เงินบางประเภทท่ีต้องชําระให้แก่กองทนุ 
 
ท่ีผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าทําความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง IGA”) 
หลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย FATCA ซึ่งถ้าประเทศไทยเข้าทําความตกลง IGA กบัสหรัฐอเมริกา กองทนุอาจไม่
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จําเป็นต้องเข้าทําความตกลงกบั IRS แต่อาจจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีประเทศไทยตราขึน้เพ่ืออนวุตัรให้เป็นไปตาม
ความตกลง IGA นัน้ 
 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองได้ว่าการชําระเงินให้แก่กองทนุในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินของกองทนุ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินท่ี
ลงทุน จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของการหัก ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้าการชําระเงินให้แก่กองทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิของกองทนุต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่าย ก็อาจสง่ผลให้มีการไถ่ถอนทรัพย์สินท่ีลงทนุก่อนกําหนดตาม
วิธีการท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแม้ว่า ผู้ลงทนุในกองทนุจะได้ปฏิบติัตามการร้อง
ขอข้อมลูระบตุวับคุคลและยินยอมให้บริษัทจดัการดําเนินการนําสง่ข้อมลูดงักลา่วให้แก่ IRS แต่การชําระเงินให้แก่กองทนุก็
ยงัอาจถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตวักลางท่ีถือทรัพย์สินอยู่แทนกองทนุต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรปรึกษาหารือกับท่ีปรึกษาทางด้านภาษีของตนเก่ียวกับ 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทนุ ก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงทนุ 
 

18. ความเส่ียงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาํหรับทรัพย์สนิที่ลงทุน (Withholding Tax) 

 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพึงชําระให้แก่กองทนุในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ทรัพย์สินท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การชําระเงินให้แก่ตวักลางหรือกองทนุในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีลงทนุอาจถกูหกั ณ ท่ีจ่าย
ตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสงูถงึร้อยละ 30 หากกองทนุหรือตวักลางไม่ปฏิบติัตามการร้องขอข้อมลูระบตุวับคุคล เพ่ือให้
คู่สญัญาของกองทุนหรือตัวกลางสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึ่งรวมถึงความตกลงกับ IRS ตามท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น 
นอกจากนี ้แม้ว่าในเวลาท่ีกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินใดๆ จํานวนเงินท่ีต้องชําระให้แก่กองทนุเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีลงทุน
ดงักลา่ว จะไม่ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้องอาจเปล่ียนแปลงไป ทําให้จํานวนเงินท่ีชําระตาม
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนดังกล่าวต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราท่ีสูงขึน้อันเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัดงักล่าว ซึ่ง
ลกูหนีท่ี้เก่ียวข้องไม่ผูกพนัท่ีจะต้องชดเชยให้กับกองทุน ในกรณีดงักล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรับประโยชน์จาก (ก) 
อนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศท่ีทําการชําระเงิน หรือ (ข) กฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจบุนัในประเทศ
ของลกุหนีท่ี้เก่ียวข้องของกองทนุ ในกรณีท่ีกองทนุได้รับชําระดอกเบีย้จากจํานวนเงินสทุธิภายหลงัจากท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
แล้ว เงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ีพงึชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุก็จะถกูกําหนดโดบอ้างอิงจากจํานวนเงินรับสทุธิดงักลา่ว ซึง่
ภาษีดงักลา่วจะลดจํานวนเงินท่ีสามารถนําไปชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไมมี่สทิธิได้รับจํานวน
เงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพ่ือชดเชยภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ 
 
 

ความเส่ียงอ่ืนๆ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
 
1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบนัการเงินประเภทท่ีมีอนัดบัน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non-Investment Grade) หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารหนีท่ี้กองทนุจะ
เข้าลงทนุอาจไม่ได้ให้คํารับรองทางการเงินใดๆ รวมถึงคํารับรองท่ีจะไม่ก่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของกองทนุในตราสารหนี ้
ดงักล่าวอยู่ภายใต้บังคับของการไถ่ถอนหรือชําระคืนก่อนกําหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ ออกตราสารหนีชํ้าระคืนเงินต้นตาม 
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ตราสารหนีท่ี้กองทุนถืออยู่ก่อนเวลาท่ีคาดหมายไว้ หรือส่งผลให้สถาบันผู้ รับฝากเงินชําระคืนเงินฝากให้แก่กองทุนก่อน
กําหนด ดงันัน้บริษัทจดัการจงึไมส่ามารถรับรองวา่จะบรรลเุป้าหมายอตัราผลตอบแทนท่ีประมาณการของกองทนุ 
 
2. ความเส่ียงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 

ผู้ลงทนุเข้าใจและทราบถงึโอกาสท่ีบริษัทจดัการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบั
กองทนุ ในกรณีท่ีมีปัยหาท่ีเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจโดยสจุริตเพ่ือ
ผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีกรณีท่ีบริษัทจดัการใช้ดลุยพินิจโดยสจุริตแล้วเหน็วา่ถือเป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง บริษัทจดัการอาจดําเนินการตามท่ีเหน็วา่จําเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือแก้ไขความขดัแย้งดงักลา่ว โดย
เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (และเม่ือได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมมี่ความรับ
ผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้งเหลา่นัน้) การดําเนินการเหลา่นีอ้าจรวมถงึการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุ
ซึง่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีเป็นอิสระ โดยในการนี ้บริษัทจดัการจะถือวา่
ผู้ลงทนุแต่ละรายได้ทราบถงึการมีอยูข่องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีแท้จริงหรือท่ีอาจเกิดขึน้ได้ดงักลา่วแล้ว และหาก
บริษัทจดัการได้ดําเนินการเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามกรอบแหง่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและ
ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว ผู้ลงทนุจะสละสทิธิเรียกร้องสําหรับความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการมีอยูข่องความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ดงักลา่ว 
 
3. ความเส่ียงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีมี้ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควร
ใช้ความระมดัระวงัอย่างสงูเก่ียวกับข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชีช้วนฉบบันี ้โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง ข้อความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

 
1. ข้อความเก่ียวกบักลยทุธ์โดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เป้าหมายของการลงทนุ 
2. ข้อความประมาณการตวัเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทนุท่ีกองทนุอาจได้มา หรือขนาดของทรัพย์สิน 

ท่ีกองทนุอาจได้มาในการลงทนุดงักลา่ว 
3. ข้อความเก่ียวกบัประมาณการหรือการคาดการณ์ผลตอบแทน หรือผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 
4. ข้อความเก่ียวกับแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทุนเพ่ือดําเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัด

เพียงการใช้ทรัพย์สินของกองทนุ และขนาดและลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจดัการคาดว่าจะเกิดขึน้ บุคลากรและ
บริการอ่ืนท่ีกองทนุอาจใช้บริการ 

5. ข้อความใดๆ ท่ีใช้คําวา่ “คาดการณ์” “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถ้อยคําในทํานองเดียวกนั 
6. ข้อความใดๆ ท่ีมิใช่ข้อเทจ็จริงย้อนหลงั 

ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงความเห็นในปัจจุบนัของบริษัทจัดการเก่ียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต และอยูภ่ายใต้ความเส่ียง ความไม่แน่นอนและสมมติุฐานต่างๆ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงปัจจยัความเส่ียงดงัท่ีระบุ
ข้างต้น ถงึแม้วา่บริษัทจดัการมีความเช่ือวา่คาดหมายท่ีแสดงอยูใ่นข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความ
สมเหตสุมผล แตบ่ริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองวา่ความคาดหมายเหลา่นัน้จะถกูต้อง 
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อตัราส่วนการลงทนุ  
 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 2 
อนัดบัแรก 
 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  
 

ไมเ่กิน 20%1 
 

      
 

 5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือSN ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10%  หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

 6 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้
มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ หรือSN ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ในตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

รวมกนัไมเ่กินอตัรา 
ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั 
นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผู้ มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะ
ทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั investment grade
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 สว่น
ท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) 
 

รวมกนัไมเ่กิน 5% 
 

1 หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สญัญา
แล้วแตก่รณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
  

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

   1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ
นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี  
ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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   2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1  B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทนุ
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

 2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมี
การเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy 
& hold ท่ีลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรือรอบการ
ลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้
ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

 

   3 reverse repo 

 

ไมเ่กิน 25% 

   4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 

   5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 อตัราสว่นการลงทนุ
สําหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit)  แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือ
ตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6  อตัราสว่น
การลงทนุสําหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single 
entity limit) 

5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade 
หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

6 derivatives ดงันี ้
6.1  การเข้าทํา
ธุรกรรม derivatives 
ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
การลดความเส่ียง
(hedging)  
        

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

6.2  การเข้าทํา
ธุรกรรม derivatives 
ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความ
เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% 
ของ NAV 
 
6.2.2  กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความเสียหาย
สงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 
 

 1,2 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั 
product limit 

  

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุรวม
วายภุกัษ์) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตรา
สาร Basel III หรือตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงของผู้
ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสาร
หนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมี
หนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหนีส้ินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ิน
ทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ2    ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้น
แต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program)  ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ี
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment 
grade หรือไมมี่ credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้ 
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10.สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล
ตาม 1 – 9)
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

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

   
1   หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน   
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม อัตราตาม
โครงการ(1) 

เรียกเกบ็จริง 
1/6/2563-31/5/2564(2)

เรียกเกบ็จริง 
1/6/2562-31/5/2563 (2) 

เรียกเกบ็จริง 
1/6/2561-31/5/2562 (2)

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้) 
   - หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

 - หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

 
 
 

ไม่เกนิ 2.64825 
ไม่เกนิ 2.64825

 
 

1.1021 
1.1021

1.1021 
N/A 

1.1022 
N/A

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

ไมเ่กิน 2.14 
ไมเ่กิน 2.14 

 
0.8560 
0.8560

0.8560 
N/A  

0.8561 
N/A

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

ไมเ่กิน 0.08025 
ไมเ่กิน 0.08025

0.0321 
0.0321

0.0321 
N/A  

0.0321 
N/A

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

ไมเ่กิน 0.4280 
ไมเ่กิน 0.4280

0.2140 
0.2140

0.2140 
N/A  

0.2140 
N/A

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)  
2.1  คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในตา่งประเทศ (3) 

- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 

0.2675 
0.2675

0.2675 
N/A  

0.2675 
N/A

2.2  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง

- 
-

- 
N/A  

0.1288 
N/A

2.3  คา่สอบบญัชี 
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง

0.0091 
0.0091

0.0077 
N/A  

0.0027 
N/A

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 
 - หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35

1.3787 
1.3787

1.3773 
N/A  

1.5012 
N/A

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติเปิดเสนอขายครัง้แรกในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.2692% ของ NAV โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
2564 

เรียกเกบ็จริง 
2563 

เรียกเกบ็จริง 
2562 

1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (4) 

- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

ไมเ่กิน 2.00 
ไมเ่กิน 2.00  

1.00 
1.00

1.00 
N/A 

1.00 
N/A

2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (4) 

- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

ไมมี่ 
ไมมี่

ไมมี่ 
ไมมี่

ไมมี่ 
ไมมี่ 

ไมมี่ 
ไมมี่

3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (4) 

     3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

ไมเ่กิน 2.00 
ไมเ่กิน 2.00

1.00(5) 
1.00

1.00(5) 
N/A 

1.00(5) 
N/A

     3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
- หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
 - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

ไมมี่ 
ไมมี่

ไมมี่ 

ไมมี่
ไมมี่ 

N/A 
ไมมี่ 

N/A
4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออก
ใบหน่วยลงทนุ(6) 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

6.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืน
กรณีเลกิโครงการเข้าบญัชีเงินฝาก 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์ 
กําหนด 

ตามท่ีธนาคารพาณิชย์ 
กําหนด 

 
หมายเหต ุ

(1) อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีสิ้นทัง้หมดท่ียงัไมไ่ด้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย (ถ้ามี) 

(3) อตัราร้อยละของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

(4) อตัราร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน
ไมเ่ทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(5) กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนเข้า บริษัทจดัการจะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

(6) จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึ่งแสดงเกินกว่าอตัราท่ีระบุไว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามโครงการท่ีระบไุว้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของสงวนสิทธิ    
ท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  ก่อนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ี ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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%NAV

4.97

0.84

4.13

-1.80

1.53

-3.33

5.10

5.10

5.10

4.94

0.00

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

13.55

6.32

6.32

1.19

1.19

2.27

1.10

1.16

3.77

3.77

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรทู์นิต้ีส ์พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี   31  พฤษภาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

เงนิฝาก 26,569,275.37

อื่นๆ -9,618,355.18

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (USD) 22,061,658.35

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 4,507,617.02

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ AUSTRALIA

หุ้นกู้ 27,261,685.33

หนีส้ินอ่ืน -17,783,779.05

ทรัพย์สนิอ่ืน 8,165,423.87

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  CAYMAN ISLANDS

พนัธบตัรรัฐบาล 26,404,851.51

MGRA73SX 27,261,685.33

Rate A- 27,261,685.33

DUGB31SX 26,404,851.51

อายคุงเหลือ 1-3 ปี 26,404,851.51

อายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 7 -10 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 5-7 ปี 0.00

อายคุงเหลือ 3-5 ปี 0.00

Rate BBB- 33,746,904.02

หุ้นกู้ 72,369,460.64

อายคุงเหลือมากกวา่ 10 ปี 0.00

CENC28SX 6,352,976.99

Rate BB- 6,352,976.99

SHAR49SX 33,746,904.02

YUZH42SX 6,200,021.72

YUZH3OSX 5,903,717.53

Rate B+ 12,103,739.25

INVC45SX 20,165,840.38

Non-Rated 20,165,840.38
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%NAV

1.25

1.25

1.25

3.56

3.56

3.56

2.52

2.52

2.52

58.15

58.15

58.15

29.02

29.13

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี   31  พฤษภาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  INDIA

หุ้นกู้ 6,663,312.68

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  INDONESIA

หุ้นกู้ 19,034,578.60

RPVI43SX 6,663,312.68

Rate BB 6,663,312.68

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ IRELAND

หุ้นกู้ 13,451,298.40

IDAS8NSX 19,034,578.60

Rate Baa2 19,034,578.60

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 310,700,006.69

RURA43SX 13,451,298.40

Rate BBB 13,451,298.40

United SGD Fund 155,628,722.17

United High Grade Corporate Bond Fund 155,071,284.52

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 310,700,006.69

หน่วยลงทนุ 310,700,006.69
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%NAV

6.34

6.34

6.34

2.96

2.96

2.96

3.51

3.51

3.51

-5.05

-5.05

100.00

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด์
ณ วนัท่ี   31  พฤษภาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

EQPC42SX 33,863,339.78

Rate BBB 33,863,339.78

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES

หุ้นกู้ 33,863,339.78

BAC22OSX 15,792,991.22

Rate A+ 15,792,991.22

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  USA

หุ้นกู้ 15,792,991.22

CHGR9DSX 18,756,483.73

Rate B 18,756,483.73

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS

หุ้นกู้ 18,756,483.73

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 534,281,130.81

-26,967,797.96สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาท่ีอ้างองิกับอัตราแลกเปล่ียน -26,967,797.96
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26,404,851.51

15,792,991.22

6,352,976.99

18,756,483.73

33,863,339.78

19,034,578.60

20,165,840.38

27,261,685.33

6,663,312.68

13,451,298.40

33,746,904.02

5,903,717.53

6,200,021.72

233,598,001.89

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ แพลตนัิม อินคัม ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์

ณ วันที่   31  พฤษภาคม  2564

800,000.0030/01/2566DUGB31SX -DUBAI DOF SUKUK LTD

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

หุ้นกู้

500,000.0021/10/2564BAC22OSX A2BANK OF AMERICA CORP

800,000.0030/10/2564CHGR9DSX BBAOXIN AUTO FINANCE I LT

200,000.008/08/2565CENC28SX B1CENTRAL CHN REAL ESTATE

500,000.0015/11/2571IDAS8NSX BBB-INDONESIA ASAHAN ALUMINI

1,000,000.0021/02/2567EQPC42SX Baa2EQUATE SUKUK SPC LTD

800,000.0018/03/2570MGRA73SX A-MIRVAC GROUP FINANCE LTD

600,000.0021/05/2567INVC45SX -ICD SUKUK CO LTD

400,000.001/03/2567RURA43SX Baa2RUSSIAN RAIL(RZD CAP)

200,000.0012/03/2567RPVI43SX BB-RENEW POWER SYNTHETIC

200,000.0025/10/2565YUZH3OSX B2YUZHOU PROPERTIES CO LTD

1,000,000.0017/09/2567SHAR49SX Baa3SHARJAH SUKUK LTD

200,000.0026/02/2567YUZH42SX B2YUZHOU PROPERTIES CO LTD

รวม
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AA+ 18/06/2564 -10,648,561.00

AA+ 20/08/2564 -15,762,599.58

AA+ 10/09/2564 -357,118.71

AAA 18/06/2564 235,646.50

AAA 18/06/2564 -10,587.00

AA+ 18/06/2564 -424,578.17

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ แพลตนัิม อนิคัม ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์

ณ วันที่   31  พฤษภาคม  2564

วันครบกาํหนด

-15,762,599.58

สญัญาฟอร์เวิร์ด ป้องกนัความเส่ียง -10,648,561.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

%NAVมูลค่าตาม
ราคาตลาด

วัตถุประสงค์ประเภทสัญญา

ป้องกนัความเส่ียง

0.04235,646.50ป้องกนัความเส่ียง

ป้องกนัความเส่ียง

-0.07-357,118.71

-2.95

ป้องกนัความเส่ียง -424,578.17

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) -10,587.00 0.00ป้องกนัความเส่ียง

กาํไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) -1.99

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) -0.08

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส์้ พลสั ฟันด์ 54 
 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบยีนกองทุน       22 มิ.ย 59 

 วันสิน้สุดรอบบัญชี           31 พ.ค. 64 

 
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -0.79% 0.30% 75 -0.21% 95 4.17% 95 3.59% 75 N/A N/A N/A N/A 2.87% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 3.50% 4.62% 25 3.56% 75 5.41% 95 4.99% 50 N/A N/A N/A N/A 2.26% 

ความผนัผวนของกองทุน 0.92% 0.73% 5 0.97% 5 1.83% 5 5.46% 5 N/A N/A N/A N/A 4.58% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 2.40% 1.99% 5 2.79% 5 4.97% 25 6.18% 5 N/A N/A N/A N/A 5.46% 

 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -0.76% 0.32% 75 -0.17% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 3.50% 4.62% 25 3.56% 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.64% 

ความผนัผวนของกองทุน 0.92% 0.73% 5 0.97% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.99% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 2.40% 1.99% 5 2.79% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.29% 

 

-  หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ เปิดเสนอขายครัง้แรก 5 พฤศจิกายน 2563 
-  ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 
-  ดชันีชีว้ดั :  ดชันี JP Morgan Emerging Markets Bond Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน 15% ,ดชันี ้BofA Merrill Lynch global high yield ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ 
วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 25%, อตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สําหรับระยะเวลา 3 เดือน บวกด้วย 
credit spread ของตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน 20%, ดชันี BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 25%, ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 15% 

หมายเหต ุ: มีการเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัจากเดิมเป็น 

ดชันี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปลียนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัทีคํานวณผลตอบแทน 100% มีผลใช้บงัคบัตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 

  ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -8.9397% 

- หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

  ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -2.0691% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

21.84% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แพลตินัม อินคมั ออพพอรท์ูนิต้ีส ์พลสั ฟันด ์ 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 
ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 

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

 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตีส์้ พลัส ฟันด์ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท่ี้มีอันดับความ
น่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีลงทนุได้ (non - investment grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ใน
อตัราส่วนท่ีมากกว่าอตัราส่วนของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออก
ตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุจากการลงทนุบางส่วนหรือทัง้จํานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุอาจจะ
ไมไ่ด้รับเงินคืนตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนีเ้ม่ือเห็นว่าการลงทนุ
ในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 ในกรณีท่ีกองทนุไมส่ามารถดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งได้ตามท่ีสํานกังานกําหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ
ได้ตามท่ีมีคําสัง่ไว้ 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวนค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวใน
ทิศทางท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจทําให้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเส่ียงได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) 
ได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือข่าย internet ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 
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 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือ 
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้สงู
กวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 กองทนุรวมอาจลงทนุในตราสาร Basel III เกินกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ซึง่ตราสาร Basel III 
มีเง่ือนไขท่ีซบัซ้อนและมีความเส่ียงท่ีแตกต่างจากตราสารหนีท้ัว่ไป เช่น ตราสารอาจถกูบงัคบัแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือถูกปลดหนีเ้ม่ือเข้าเง่ือนไขท่ีกําหนด เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเข้าใจในลกัษณะและ
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 กองทนุมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และหน่วยลงทนุ
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ทัง้นี ้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุน
ชนิดท่ียงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปล่ียนแปลง ในเว็บไซต์ของ     
บริษัทจดัการ  

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด
ของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมกนั 

 มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุแตล่ะชนิด 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย          
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 
 

 รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565



 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

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

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


