
 
 
 
ที่   ย.ท. 04423/2562 

    วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
เร่ือง     แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม จ านวน 96 กองทนุ  
เรียน     ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้ จัดการกองทุน ใคร่ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ จ านวน 96 กองทนุ (ตามตารางรายชื่อกองทนุที่แก้ไขรายละเอียดโครงการ)  โดย
บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการกองทนุรวมจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) สรุป
สาระส าคญัดงันี ้
 

กองทุนที่แก้ไข สรุปสาระส าคัญที่แก้ไข 

1 ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน
ล าดบัที่ 45 และ 96 

เร่ือง ค าจ ากดัความ 
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ปรับค าจ ากดัความโดยไมน่บัรวมบตัรเงินฝากและใบรับฝากเงิน 
2.เพ่ิมค าจ ากดัความมติพิเศษและ มติเสียงข้างมาก ดงันี ้
มติพิเศษ  
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติเสียงข้างมาก 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

2 กองทนุล าดบัที่ 57  เร่ือง เพิ่มการลงทนุใน private equity* 
เพ่ิมค าจ ากดัความ กองทนุ private equity และเพ่ิมประเภททรัพย์สินและอตัราสว่นการลงทนุให้กองทนุสามารถ
ลงทนุใน private equity ได้ 

3 กองทนุล าดบัที่ 49-55 เร่ืองการก าหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมผสม* 
กองทนุผสมแบบก าหนดสดัสว่นการลงทนุในทรัพย์สินแตล่ะประเภท แก้ไขจากขณะใดขณะหนึ่ง เป็น โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชี  

4 กองทนุล าดบัที่ 2, 20-22, 57, 
76-77 

เร่ืองการก าหนดสดัสว่นการลงทนุแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและตา่งประเทศ* 
กองทนุที่ลงทนุแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและตา่งประเทศ แก้ไขการก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ จากขณะ
ใดขณะหนึ่ง เป็น โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี 

5 กองทุนล าดับที่  48, 50, 58, 
60-65, 69-71, 73, 76, 78-
85, 91 

เร่ืองการขยายการลงทนุในประเภททรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้* 
เพ่ิมประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ โดยแก้ไขให้กองทนุอาจลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(structured note) ประเภท ตราสารหนีท้ี่ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (puttable) และ/หรือ ตราสารหนีท้ี่ผู้ออกมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (callable bond) เทา่นัน้ 

6 กองทุนล าดับที่  27-30, 33-
34, 36-37, 42, 61-62, 79-
81, 86-87, 89-90 

เร่ืองกลยทุธ์การบริหารกองทนุ 
แสดงรายละเอียดกลยทุธ์การบริหารกองทนุของกองทนุหลกั 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

7 กองทนุล าดบัที่ 66-68 เร่ือง การขยายนิยามทรัพย์สินสภาพคลอ่งสงู ส าหรับกองทนุรวมตลาดเงิน 
โดยเพิ่มข้อความ "พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยประเภทอายไุมเ่กิน 1 ปี หรือมีอายคุงเหลือ
ไมเ่กิน 1 ปี” ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป  

 



8 กองทุนล าดับที่  16-18, 20-
22 

เร่ือง การขยายสินทรัพย์ของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
โดยเพิ่มข้อความในรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ ดงันี ้"ให้นบัรวมกองทนุ ETF หรือกองทนุรวมดชันีที่
อ้างอิงกบัผลตอบแทนหุ้นหรือกลุม่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในสดัสว่นการลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิได้"  
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

9 กองทุนล าดับที่  39-41, 45, 
82, 84 

เร่ืองการขยายการลงทนุในประเภททรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้* 
แก้ไขให้กองทนุรวมไทยสามารถลงทนุในหน่วย CIS ตา่งประเทศ ที่มีการลงทนุใน non-eligible assets รวมกนัไม่
เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทนุไทย 

10 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง การค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ (Label fund) 
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยบริษัทจดัการอาจไมน่บัชว่งระยะเวลาดงันี ้ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุ 
1. ชว่งระยะเวลา 30 วนั นบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
2. ชว่งระยะเวลา 30 วนั ก่อนครบอายโุครงการกองทนุรวม 
3. ชว่งระยะเวลาที่กองทนุจ าเป็นต้องรอการลงทนุและ/หรือ ในชว่งที่ผู้ลงทนุท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ หรือมีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจ านวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทนุ  ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินกว่า 
10 วนัท าการ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

11 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-90 เร่ือง การก าหนดประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพ่ิมเติมประเภททรัพย์สินและอตัราสว่นการลงทนุ* 
แก้ไข โดยเพ่ิมเติมทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้ 

 เพ่ิมเติม ตราสาร Transferable securities (TS) ซึง่หมายถึง ตราสารทางการเงินใดๆ  นอกเหนือจากทรัพย์สิน
ในสว่นอ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศ ทน. 87/2558 

 โดยให้กองทนุรวม สามารถลงทนุใน listed fund ซึง่มีคณุสมบตัิของตราสารเชน่เดียวกบัตราสาร Transferable 
securities (TS) ได้  

12 กองทุนล าดับที่  15-17, 27, 
39-40, 48-50, 56-65, 69-85 

เร่ือง แก้ไขเพ่ิมประเภททรัพย์สินและอตัราสว่นการลงทนุ 
โดยปรับ การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (SN)  ให้ไมบ่งัคบัใช้เกณฑ์การแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมและ
เกณฑ์ product limit กบั SN ที่มีการเสนอขายในวงกว้างและขึน้ทะเบียนกบั ThaiBMA 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

13 กองทนุล าดบัที่ 4-10, 14, 17 เร่ือง การเพ่ิมประเภททรัพย์สินและอตัราสว่นการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ / REITs ไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
โดยการแก้ไขในเร่ืองดงักล่าวจะมีผลใช้บังคบัเม่ือได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน โดย
ในช่วงเวลาดงักล่าว ตอังครอบคลมุระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนอย่างน้อย 1 ครัง้ ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใน
ชว่งเวลาดงักลา่วต้องไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนใดที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนในการขายคืน (exit  without  fee) ซึ่งช่วงเวลาในการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเร่ิมตัง้แต่วันที่                 
15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองนีจ้ะมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่
วนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563       

14 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง เพิ่มเร่ืองการนบั concentration limit ส าหรับการลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุของผู้ออกรายใด
รายหนึ่ง 
ส าหรับการลงทนุในตราสารหนี ้/ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ / Basel lll / ตราสารศกุกู ให้สามารถลงทนุได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่หนีส้ินทางการเงินของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูคา่หนีส้ินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไมมี่หนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 



15 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติม การด าเนินการเม่ือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ  
โดยให้จดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัที่ไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ  
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

16 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง การแก้ไขการด าเนินการเม่ือทรัพย์สินที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ  
โดยให้บริษัทจดัการ ด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี ้
- จดัสง่รายตอ่ส านกังานเฉพาะกรณีไมส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
- จดัสง่รายงานแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว และวนัที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ 
ทัง้นี ้กองทนุรวมตลาดเงินมีหน้าที่รายงานตอ่ส านกังานเชน่เดิม 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ทน. 20/2562 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

17 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-90, 
92-95 

เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมลกัษณะของกองทนุรวม 
ส าหรับกองทนุรวมที่อาจมีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ เชน่ ไมมี่เจตนาเลี่ยงภาษี ไมมี่เจตนาชีน้ าการลงทนุของ
บริษัทจดัการ เป็นต้น 

18 กองทนุล าดบัที่ 2-6, 8-9, 17, 
20-22, 28, 49-50, 87 

เร่ือง วิธีการประกาศจา่ยปันผล  
แก้ไขให้บริษัทจดัการเปิดเผยเร่ืองการจา่ยเงินปันผลในชอ่งทางที่ผู้ลงทนุสามารถรับทราบข้อมลูได้ โดยผา่นทางเวป็
ไซต์ของบริษัทจดัการ และแจ้งผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศที่ สน.21/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

19 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง แก้ไขเร่ืองการเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย 
1. กรณีเรียกเก็บลดลง ต้องเปิดเผยภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัทีล่ดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย 
2. กรณีเรียกเก็บเพ่ิมขึน้ ไมเ่กินกวา่เพดานที่ก าหนด ต้องเปิดเผยลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ 
3. กรณีเรียกเก็บเพ่ิมขึน้ เกินกวา่เพดานที่ก าหนดในโครงการ  
3.1 ในกรณีไมเ่กินกวา่ 5% ของเพดานที่ก าหนด ต้องเปิดเผยลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
3.2 ในกรณีเกินกวา่ 5% ของเพดานที่ก าหนด ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ ถือหน่วย 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศที่ สน.21/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

20 กองทนุล าดบัที่ 92-95 เร่ือง การค านวณและประกาศ NAV และมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
โดยการค านวณและประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยลงทนุ โดยให้ด าเนินการขัน้ต ่าในวนัดงัตอ่ไปนี ้
1. การค านวณ 
1.1 วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (T-1) 
1.2 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (T) 
1.3 วนัที่กองทนุมีการลงทนุ 
1.4 วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน 
2. การประกาศ : ให้กองทนุรวมประกาศมลูคา่ดงักลา่วของวนัทีค่ านวณภายในวนัท าการถดัไป 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศที่ สน.21/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

21 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง ก าหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการของส านกังานให้มีความชดัเจนมากขึน้ 
1. การแก้ไขที่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคนได้ประโยชน์ สามารถยื่นผ่านส านกังาน โดยไมต้่องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรอง และไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
2. การแก้ไขที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมตพิิเศษ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 38/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

22 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-90, 
92-95 

เร่ือง แก้ไขการวางทรัพย์ 
แก้ไขในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุไมมี่ภมิูล าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะอ้างอิงที่
อยูข่องบริษัทจดัการเป็นภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 23/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 



23 กองทุนล าดับที่ 1-3, 13, 16, 
20-22, 24-27, 49-55, 67-69, 
71, 73, 75, 78 

เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ให้บริษัทจดัการด าเนินการขอมติและแจ้งมติการควบรวมกองทนุแทนการขอความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 23/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 
- โดยเพิ่มหลกัเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการด้วยวิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมติพิเศษ โดยหากปรากฎวา่
มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการ
นับมตินัน้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามรายละเอียดในโครงการกองทุนรวม และเป็นไปตามประกาศที่ สน. 38/2562 และ    
สน. 39/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 
- การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในเร่ืองการควบรวมกองทนุรวมและการรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะ
กระท าได้ต่อเม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศที่ สน. 38/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

24 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง การช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
แก้ไขกรณีบริษัทจดัการจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินนัน้ บริษัทจดัการต้อง
ได้รับมติพิเศษจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน.38/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

25 กองทนุล าดบัที่ 1-44, 46-95 เร่ือง การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม 
แก้ไขให้บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจวา่จะด าเนินการตอ่หรือเลิกกองทนุ เม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิเกิน
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ สน. 21/2562 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

26 กองทุนล าดับที่  66-68, 70, 
73-74, 96 

เร่ือง ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) 
แก้ไขเพ่ิมเติมดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (รายละเอียดตามหมายเหตดุ้านลา่ง**) 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
หมายเหต ุ:  
*การแก้ไขในเร่ืองดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบัเม่ือได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 60 วนั โดยในชว่งเวลาดงักลา่ว ต้องครอบคลมุระยะเวลาการ
เปิดรับซือ้คืนอย่างน้อย 1 ครัง้ ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวต้องไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่
เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืน (exit  without  fee) ซึง่ชว่งเวลาในการยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะเร่ิมตัง้แตว่นัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 
13 มกราคม 2563 โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองนีจ้ะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 14 มกราคม 2563 ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศ ที่ ทน. 20/2562 (ส าหรับ
ทกุกองทนุ ยกเว้นกองทนุล าดบัที่ 4-10, 14, 17, 91-96) 
**แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อ 3.9 เร่ือง “ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark)” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 
โดยสรุปการแก้ไขดงันี ้

กองทนุ ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (ใหม)่ 
1. SVRMF ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) + ดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ 

(ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (50%) 

2. UOBSVRMF ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (80%) + ดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ 
(ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (20%) 

3. TCMF-M 
4. TCMFENJOY 
 

ดชันีชีว้ดั 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) + ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน
ระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย (50%) 
หมายเหต ุ: ดัชนีชีว้ัด 2 : อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี  (100%) 

5. UOBID ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) + ดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ 
(ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (50%) 



6. UOBSD ดชันีชีว้ดั 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (100%) 
หมายเหต ุ: ดัชนีชีว้ัด 2 : อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%) 

7. TCMFPVD 
 

ดชันีชีว้ดั 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) + ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน
ระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย (50%) 
หมายเหต ุ: ดัชนีชีว้ัด 2 : อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%) 

 
 ทัง้นีท้่านสามารถดรูายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุรวมข้างต้นได้ที่ www.uobam.co.th ในหวัข้อ “ประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” และหนังสือชีช้วน และส าหรับท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ลงทนุผ่านผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรุณา
ตรวจสอบรายชื่อกองทนุรวม ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ทา่นได้เปิดบญัชีกองทนุรวมด้วย 
 

บริษัทจดัการขอขอบพระคณุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจดัการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวงัวา่จะได้รับการสนับสนนุจากทกุท่านอยา่ง
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รายช่ือกองทุนที่แก้ไขโครงการจัดการกองทุน จ านวน 96 กองทุน 

กองทุน ช่ือย่อกองทุน กองทุน ช่ือย่อกองทุน 

1 กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์   TEF 33 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์   UOBSHC 

2 กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ - ปันผล   TEF-DIV 34 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์   UGH 

3 กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล   VFOCUS-D 35 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ยโูรเปีย้น สมอล แคป ฟันด์   UES 

4 กองทนุเปิด ก าไรเพิ่มพนู   KPLUS 36 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์   UGD 

5 กองทนุเปิด ก าไรเพิ่มพนู 2   KPLUS2 37 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ซเีคียวริตี ้อคิวิตี ้ฟันด์   UGSE 

6 กองทนุเปิด ไทยดรากอน   TDF 38 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ควอลตีิ ้โกรท ฟันด์   UGQG 

7 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100   UOBSAS100 39 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทร์ิน   UGEAR 

8 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดวิิเดนด์ UOBSAS100D 40 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แอบโซลทู รีเทร์ิน สแทรทจีิ   UGARS 

9 กองทนุเปิด เกียรตนิาคนิ   KKF 41 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์   UCHINA 

10 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดวิิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์   UOBSDF 42 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลท์แคร์ เพ่ือการเลีย้งชีพ   UHCRMF 

11 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มดิ แคป อิควีตี้ ้
ฟันด์ 

  UTSME 43 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ควอลตีิ ้โกรท ฟันด์ เพ่ือการเลีย้ง
ชีพ 

  UGQGRMF 

12 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย   UTHAICG 44 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพ่ือการ
เลีย้งชีพ 

  UJSMRMF 

13 กองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ   ERMF 45 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ   UCHINARMF 

14 กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ   UOBEQRMF 46 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เจแปน ทริกเกอร์ ฟันด์ 1   UJPT1 

15 กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล เพ่ือการเลีย้งชีพ   CG-RMF 47 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เจแปน ทริกเกอร์ ฟันด์ 2   UJPT2 

16 กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว   CG-LTF 48 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ   UOBSMG 

17 กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว   UOBLTF-M 49 กองทนุเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์   TBF 

18 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มดิ แคป หุ้นระยะ
ยาว 

  UTSME-LTF 50 กองทนุเปิด ไทย มกิซ์ 15/85 ปันผล   MIX-D1585 

19 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด์   UNI 51 กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 1   CPRMF1 

20 กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว 
  BIG CAP-D 

LTF 
52 กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 2   CPRMF2 

21 กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 
  VALUE-D 

LTF 
53 กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 3   CPRMF3 

22 กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว   7030-D LTF 54 กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4   CPRMF4 

23 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เวียดนาม ออพพอร์ทนิูตี ้ฟันด์   UVO 55 กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 5   CPRMF5 

24 กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้   ASIA-E 56 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ แพลตนิมั อินคมั ออพพอร์ทนิูตีส้์ พลสั ฟันด์   UPINCM 

25 กองทนุเปิด บริค   BRIC 57 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซเิบิล้ อินคมั ฟันด์   UFIN 

26 กองทนุเปิด ยโูร ไฮดวิเิดนด์   EHD 58 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด์   UIF 

27 กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า   GC 59 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อีเมอร์จิง้ มาร์เก็ต อนิคมั ฟันด์   UEMIF 

28 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย   UOBSCI 60 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์   UOBSGA 

29 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย   UOBSA 61 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย แปซฟิิก อินคมั ฟันด์   UOBSAI 

30 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า   UOBSGC 62 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอเชีย แปซฟิิก อินคมั ฟันด์   UAI 

31 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป 
ฟันด์ 

  UOBSJSM 63 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทนิูตีส้์   UGMAC 

32 กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์   JSM 64 กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ   UOBGARMF 



กองทุน ช่ือย่อกองทุน กองทุน ช่ือย่อกองทุน 

65 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ   UIFRMF 81 กองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์   USHY-M 

66 กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดล ี   UOBSD 82 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์   UGIS 

67 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์   TCMF-M 83 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ชอร์ต ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์   USDHY 

68 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย  TCMFENJOY 84 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพ่ือ
การเลีย้งชีพ 

  UGISRMF 

69 กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้   TFIF 85 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์   UDB 

70 กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดล ี   UOBID 86 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี ้ฟันด์   UJRES 

71 กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ   GBRMF 87 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์   UOBSG 

72 กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ   UOBGBRMF 88 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดตีิ ้   UOBSC 

73 กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ   SVRMF 89 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H   UOBSG-H 

74 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ   UOBSVRMF 90 กองทนุเปิด ยโูอบี โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ – H   UOBGRMF-H 

75 กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน   ASIA-B 91 กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ   TFIFPVD 

76 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดลี่ อลัตร้า พลสั ฟันด์   UIDPLUS 92 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟันด์ ลงิค์ คอมเพลก็ซ์ รีเทร์ิน ห้ามขายผู้
ลงทนุรายย่อย 

  UFLINK 

77 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดลี่ ลคิวิดดตีิ ้ฟันด์   UDAILY 93 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟันด์ ลงิค์ คอมเพลก็ซ์ รีเทร์ิน 2 ห้ามขายผู้
ลงทนุรายย่อย 

  UFLINK2 

78 กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล   ADR-D 94 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟิกซ์ แมชชวัริตี ้2Y1   UFM2Y1 

79 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์   UOBSGB 95 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟิกซ์ แมชชวัริตี ้2Y2   UFM2Y2 

80 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์   UOBSHY-M 96 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ    TCMFPVD 

 


