
 

 
 

กองทนุเปดิ ยไูนเตด็ หุน้ธรรมาภบิาลไทย (UTHAICG)   
 

 

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบลจ. แต่งตั้ง    
 

Internal use only 

IPO : 15-30 พฤศจิกายน 2017 
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดรองอ่ืนๆ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะ
เ น้นลงทุนในบริษัทท่ีมีการก ากับดูแลกิจการ ท่ีดี
รวมถึงบริษัทท่ีรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG 
Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกียวข้องโดยเฉลี่ย
รอบปีบัญชี ไม่ น้อยกว่าร้อยละ  80 ของมูล ค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าข้ันต่ าของการ
สั่งซื้อครั้งแรก 

1,000 บาท 

การเสนอขาย 15-30 พฤศจิกายน 2560  
เวลาท ารายการซื้อ/ 
สับเปลี่ยนเข้า 

ภายใน 15.30 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน/สับเปลี่ยนเข้าจากกลุ่มกองทุนที่บลจ .
ก าหนด ภายในเวลาท ารายการของกองทุนต้นทาง 

เวลาท ารายการขาย/ 
สับเปลี่ยนออก 

ภายใน 15.00 น./  สับเปลี่ยนออกจากกองทุน 
UTHAICG ไปยังกลุ่มกองทุนที่บลจ.ก าหนด ภายใน 
15.00 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ระดับความเสี่ยง
กองทุน 
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ค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end fee) 

ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
(ปัจจุบันเก็บ 1.00%) 

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการรายปี 
(Management Fee) 

ไม่เกิน 2.675% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม (ปัจจุบันเก็บ 1.50% ต่อปี) 
 

วันรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน 

ภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

แนวโนม้และทศิทางการลงทนุตลาดหุน้ไทย ตัวอยา่งรายชือ่บรษิทัธรรมาภบิาลทีไ่ดร้บัคะแนนดเีลศิ 
 การเติบโตของก าไรบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ราว 10% ส าหรับปี 2017 

และ 2018 
 การกลับมาของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันใน

ประเทศ ช่วยผลักดันให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น หนุน Sentiment โดยรวม
เป็นบวก  

 เม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติยังเข้าสู่ประเทศไทยไม่มากนักในปี 
2017 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเลือกตั้งในปีหน้าจะช่วยดึงดูด
ให้มีเงินไหลสู่ตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้น 

 ค่า Forward P/E 2018 ของ SET Index ยังต่ ากว่าตลาดหุ้นท่ัวโลก 

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและ ผลการด าเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

Source: IOD, ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2017 

Source : ข้อมูลในช่วงระหว่างช่วงเดือนม.ค. 2007-ก.ย. 2016, Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2016 (Thai Institute of Directors Association ) 

บริษทัที่มธีรรมาภบิาลทีด่ี มแีนวโนม้สามารถสรา้งโอกาสรับผลตอบแทนทีย่ ั่งยนื  

ท าไมตอ้งลงทนุในกองทนุยไูนเตด็ หุน้ธรรมาภิบาลไทย 
 รายได้จากค่าธรรมเนียมบริหารจัดการกองทุน 40% จะถูกน าไป

บริจาคให้กับหน่วยงานที่ ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทยและต่อต้ าน
คอร์รัปชั่น 

 บริษัทที่กองทุนเลือกลงทุนมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
จัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ ดี  มีแนวโน้ม
สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนมากกว่าบริษัททั่วไป 

หลกัเกณฑส์ าคญัในการประเมนิระดบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี* 
 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 การปฏิบัติที่ เท่ า เทียมกันต่อผู้ ถือหุ้ น  (Equitable Treatment of 

Shareholders) 
 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and  Transparency) 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

การลงทุนในหุ้นที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ ดีสามารถสร้างโอกาสรับ
ผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นทั่วไป โดยวัดจาก IOD CG Index 
ซ่ึงเป็นดัชนีการลงทุนในบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการจัด
อันดับดีเลิศจากโครงการ CGR  โดยมีผลตอบแทนเฉล่ียนับตั้งแต่เริ่มต้น
จัดท าดัชนี IOD CG Index (1 มกราคม 2550) เท่ากับ 12.28% สูงกว่า 
SET Index ทีม่ีผลตอบเฉล่ียแทนเท่ากับ 10.33% (Source: Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2016, Thai IOD) 

สรปุขอ้มลูกองทนุ UTHAICG 
Source: UOBAM, ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2017 

*Source: http://www.cgthailand.org/TH/principles/CG/Pages/cg-concept .aspx 

Source: SEC 


