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กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เอด็ดเูคชัน เทคโนโลย  ีฟันด ์
 United Education Technology Fund : UEDTECH 

 

                   
 
ประเภทกองทุน   : กองทนุรวมตราสารทนุ  
     กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ   : ไมก่าํหนด 

วันทไีด้ร ับอนุมัตใิห ้จัดตังและจัดการกองทุนรวม  : 6 มีนาคม 2563 

วันจดทะเบยีนกองทุนรวม   :   21 พฤษภาคม 2563 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศชือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP 
USD เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ซึงกองทนุหลกัเป็น
กองทนุทีจดัตงัและบริหารจดัการโดย Credit Suisse Fund Management S.A. และเป็นกองทนุทีจดัตงัตามระเบียบของ 
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) จดทะเบียนทีประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) 
ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึงเป็นหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือขายหลกัทรพัยที์เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO)  

กองทุนหลกัมีวัตถุประสงคล์งทุนในตราสารทุน หลกัทรพัยที์เกียวขอ้งกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ของบริษัททีจด
ทะเบียนหรือซือขายบนตลาดหลกัทรพัยท์วัโลก ทีออกโดยบริษัททีมีธุรกิจเกียวขอ้งกบัการศึกษา ซึงประกอบไปดว้ยผูผ้ลิตหรือ
จดัทาํขอ้มลูดา้นการศกึษา แพลทฟอรม์และการนาํเสนอขอ้มลู รวมไปถึงระบบโครงสรา้งพืนฐาน และอปุกรณต์่างๆ อย่างนอ้ย 2 
ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ซงึกองทนุหลกัจะลงทนุในตราสารทนุ หลกัทรพัยที์เกียวขอ้งกบัตราสารทนุ และใบแสดง
สิทธิต่าง  ๆของบรษัิททีไม่เกียวขอ้งกบัคาํจาํกดัความขา้งตน้ ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุ
หลกัอาจลงทนุในตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหนีทีไม่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัททีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted 
Securities)  

นอกจากนีกองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือป้องกนัความเสียง และ/หรือเพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซงึรวมถึงอาจลงทนุในตราสารทีมีสญัญาซือขาย
ลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุในตราสารทนุ 
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สว่นทีเหลือกองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าอนัดบัทีสามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) หรือ
ตราสารหนีทีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทนุทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted 
securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไวซ้งึตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) 
เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีสามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะทีกองทนุลงทนุเทา่นนั 

ทงันี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึงสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 
(Hedging) ตามหลกัเกณฑที์คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ซงึการใชเ้ครืองมือปอ้งกนัความเสียงอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํ
ธุรกรรมปอ้งกนัความเสียง โดยอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขึน และ/หรือ อาจทาํธุรกรรมการใหยื้ม
หลกัทรพัย ์(Securities lending) หรือธุรกรรมการซือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ ทงันี กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีมี
สญัญาซือขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

เนืองจากกองทนุหลกัจดัตงัเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซึงกองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุไม่นอ้ยกว่าสองในสามของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ซงึไมข่ดักบัระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑไ์ทยทีเกียวขอ้ง กองทนุรวมตราสารทนุ ตอ้งมี
การลงทนุในตราสารทนุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV แต่เนืองจากกองทนุไทยมีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึงเนน้
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทนุหลกั) ประกาศที ทน. 87/2558 ไดอ้นญุาตใหก้องทนุไทย
สามารถกาํหนดประเภทกองทนุตามชือหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได ้ซึงในกรณีนีคือกองทนุรวมตราสารทนุ โดย บลจ. ได้
เปิดเผยความแตกตา่งระหวา่งเกณฑก์ารจดัประเภทกองทนุของต่างประเทศกบัของไทยไวใ้นหนงัสือชีชวนสว่น Q&A ตามทีหนงัสือเวียน
ที กลต.นจ.(ว) 3/2560 กาํหนดแลว้ 
 
ผลตอบแทนทผีู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  :     
ผูล้งทนุมีโอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ในรูปของกาํไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุทีเพิมจากผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีกองทนุเขา้ไปลงทนุไว ้

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอ็ดดเูคชนั เทคโนโลยี ฟันด ์  3 
 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับลักษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ ป็นกองทุนรวมท ีมีการก ําหนดประเภทของผู้ลงทุน  หร ือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หร ือไม่อย่างไร  ? 
กองทนุนีไมมี่การกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรอืไมมี่การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมจีาํนวนเงนิท ุนโครงการเท ่าใด ? 

2,500 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครงัแรก บรษัิทจดัการอาจจะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกวา่จาํนวนเงินทนุของโครงการไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทนุของโครงการ 

บริษัทจดัการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลอืกสาํหร ับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 
เหมาะสาํหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีมุ่งหวังผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุส่วนทีสามารถยอมรบัความเสียงจากการลงทนุไดใ้นระดบัปานกลางถึงสงู โดย
ผลตอบแทนทีกองทนุจะไดร้บัสว่นใหญ่มาจากกาํไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดทมีผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน  ? 
 ผลการดาํเนินงานของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD (กองทนุหลกั) 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีผีู้ประกันเงนิลงทุนหร ือเป็นกองทุนรวมทมีุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหร ือไม่ 
อย่างไร  ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไมมี่ประกนัและไมคุ่ม้ครองเงินตน้ 

6. กองทุนรวมนีมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทมีิได้มีวัตถุประสงคเ์พ ือลดความเสียงหร ือตราสารท ีมี
ลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง เ ป็นอัตราส่วนเท ่าใดของมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิของกองทุนรวม 
และจะมผีลกระทบทางลบทมีากทสีุดต่อเงนิลงทุนเป็นอย่างไร  ?  
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมิไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พือการลดความความเสียงของพอรต์
การลงทนุ และตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง โดยกองทนุกาํหนดอตัราส่วนการลงทนุในสญัญา
ซือขายลว่งหนา้ไวไ้มเ่กินรอ้ยละ 100 ของมลูทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบทีมากทีสดุจากการลงทนุใน
สญัญาซือขายล่วงหนา้ดงักล่าวไม่เกินมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตาํ
กวา่ผลตอบแทนทีควรจะไดร้บัเมือเปรยีบเทียบกบักรณีทีกองทนุไมไ่ดล้งทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ดงักลา่ว 
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7. กองทุนรวมนีมรีอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร  ? 
 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 30 เมษายน ของทกุปี 

 
8. กองทุนต่างประเทศนัน  มนีโยบายการลงทุน  ปัจจัยความเสยีงทสีาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร  ? 

 ลักษณะสาํคัญของกองทุน  Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 
ชอืกองทุน : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 

บร ิษัทจัดการ : 
(Management Company) 

Credit Suisse Fund Management S.A. 

วันทจีัดตัง Credit Suisse (Lux) 
Edutainment Equity Fund 25 กนัยายน 2562  

วันทจีัดตัง Credit Suisse (Lux) 
Edutainment Equity Fund - Class 
IBP USD 

25 กนัยายน 2562 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD มี
วตัถุประสงคล์งทุนในตราสารทุน หลกัทรพัยที์เกียวขอ้งกับตราสารทุน และใบแสดง
สิทธิต่างๆ ของบริษัททีจดทะเบียนหรือซือขายบนตลาดหลกัทรพัยท์วัโลก ทีออกโดย
บริษัททีมีธุรกิจเกียวขอ้งกบัการศึกษา ซึงประกอบไปดว้ยผูผ้ลิตหรือจดัทาํขอ้มลูดา้น
การศึกษา แพลทฟอรม์และการนาํเสนอขอ้มลู รวมไปถึงระบบโครงสรา้งพืนฐาน และ
อปุกรณต์า่งๆ อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ซงึกองทนุหลกัจะ
ลงทนุในตราสารทนุ หลกัทรพัยที์เกียวขอ้งกบัตราสารทนุ และใบแสดงสิทธิต่างๆ ของ
บรษัิททีไมเ่กียวขอ้งกบัคาํจาํกดัความขา้งตน้ ไดไ้มเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทุน โดยกองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าที
สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหนีทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือถือ (Unrated Securities) และตราสารทนุของบรษัิททีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  
นอกจากนีกองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
เพือป้องกนัความเสียง และ/หรือเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management (EPM)) ซึงรวมถึงอาจลงทนุในตราสารทีมีสญัญาซือขาย
ลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ
ในตราสารทนุ 

ประเทศทจีดทะเบยีนจัดตงั : Luxembourg  

วันทาํการซอืขาย : ทกุวนัทาํการซือขายของกองทนุหลกั 

อายุโครงการ  : ไมก่าํหนด 
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การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ด ูแลผลประโยชน /์ 
ผู้เกบ็ร ักษาทรัพยส์นิ  
ของกองทุน  : 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 

Bloomberg Ticker : CRLEEIU LX (ISIN number : LU2025863684) 

Bloomberg Benchmark Ticker : NGSINU Index 

Website : https://amfunds.credit-
suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684# 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 
ค่าธรรมเนียมทเีกบ็จากกองทุน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  รอ้ยละ 0.70 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ (ปัจจบุนั 0.60% ตอ่ปี) 

ค่าธรรมเนียมอนืๆ  (Ongoing charge) รอ้ยละ 0.90 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

ค่า Performance fee * หากผลตอบแทนของกองทนุสามารถทาํไดส้งูกวา่ดชันี MSCI World ESG 
Leaders (NR) กองทนุจะมีการคิดคา่ธรรมเนียม Performance fee ทีรอ้ยละ 
15 โดยจะมีการคิดสะสมคา่ธรรมเนียมตามการคาํนวณ NAV ของทกุวนั 

ค่าธรรมเนียมทเีกบ็จากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสังซอื  รอ้ยละ 3.00 (ปัจจบุนั ยกเวน้) 

ค่าธรรมเนียมการสังขาย ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีน  รอ้ยละ 1.50 (ปัจจบุนั ยกเวน้) 

อนงึ กองทนุหลกัอาจเพิมเติมหรอืเปลียนแปลงการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ของกองทนุได ้ 

* กองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD กาํหนดช่วงเวลาอา้งอิงการคิดสะสม
ค่าธรรมเนียม Performance Fee ตงัแต่ 1 ธันวาคมถึง 30 พฤศจิกายนของทกุปี และจ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 1 เดือนหลงั
สินสุดช่วงเวลาอา้งอิง หากอัตราค่าธรรมเนียมมีค่าเป็นลบจะยกยอดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมตังตน้ของ
ช่วงเวลาอา้งอิงถดัไป (relative high water mark) ทงันีหากกองทนุไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Performance Fee เป็น
เวลา 3 ปี ติดต่อกนั ค่าธรรมเนียมสะสมตามการคิดแบบ relative high water mark จะถกูตงัตน้ใหม่ในวนัคาํนวณ NAV 
ถดัไปหลงัสนิสดุปีที 3 

 
 
ความเสยีงทสีาํคัญของกองทุนหลัก: 
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(1) ความเสียงดา้นเครดิต (Credit Risk): ผูอ้อกตราสารทีกองทนุถือครองอยู่อาจไม่สามารถจ่ายชาํระเงินดอกเบียไดต้าม
งวดเวลาทีกาํหนด หรือชาํระคืนเงินตน้เมือครบกาํหนดเวลาได ้การลงทนุของกองทุนดดยทวัไปจะลงทนุในตราสารทีมี
ความเสียงดา้นเครดิตในระดบัตาํ 
(2) ความเสียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk): สินทรพัยอ์าจไม่สามารถขายไดต้ามราคาทีตอ้งการในช่วงเวลาที
สนั  สินทรพัยบ์างสว่นของกองทนุอาจมีความเสียงดา้นสภาพคลอ่ง โดยกองทนุมีมาตรการหลายอย่างเพือลดความเสียง
ดา้นสภาพคลอ่ง 
(3) ความเสียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk): การบกพรอ่งของกระบวนการ ความผิดพลาดของระบบ หรือการเกิด
เหตสุดุวิสยั อาจทาํใหเ้กิดการขาดทนุขนึได ้

(4) ความเสียงดา้นการเมืองและการกาํกบัดแูล (Political and Legal Risk): กองทนุมีความเสียงต่อการเปลียนแปลงของ
กฏระเบียบและมาตรฐานในแต่ละประเทศ ซึงรวมถึงขอ้จาํกดัดา้นการทาํธุรกรรมอตัราแลกเปลียน การเรียกเก็บภาษี การ
ควบคมุการทาํธุรกรรมตา่งๆ หรอืความเสียงดา้นกฏหมายอืนๆ 

ในกรณีทีกองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการ ซงึบรษัิทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสาํคญั บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิที
จะแกไ้ขเพิมเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซดข์องบรษัิทจดัการโดยพลนั 
 

เงอืนไขอนืๆ  

(1) ในกรณีทีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักทีกองทุนลงทุนนันไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ 

Class หรือกองทนุหลกัทีกองทนุลงทนุมีการเปลียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั เช่น เงือนไข
การลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรือ กองทุนหลักทีกองทุนลงทุนมีการกระทาํผิดตาม
ความเห็นของหน่วยงานกาํกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมือเกิดเหตุการณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการ
เปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทุนเกินจาํเป็น เป็นตน้ 
และ/หรือในกรณีทีกองทนุหลกัทีกองทนุลงทนุไดเ้ลิกโครงการในขณะทีบริษัทจดัการยงัดาํเนินการบรหิารและจดัการลงทนุ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ฟันด ์ทงันี เมือปรากฏกรณีดงักล่าวขา้งตน้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดย
เป็นไปตามดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ ทีจะพิจารณาเปลียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกั และ/
หรือการเปลียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอืนใด โดยจะนาํเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอืนใดทีมีนโยบาย
การลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนยา้ยกองทนุดงักล่าว บริษัท
จดัการอาจพิจารณาดาํเนินการในครงัเดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทนุ ซงึอาจสง่ผลให ้ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้
ซงึหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุทีบริหารและจดัการลงทนุโดย Credit Suisse 
Fund Management S.A. หรือไม่ก็ได ้และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอ็ดดเูคชนั 
เทคโนโลยี ฟันด ์โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทงันี หากมีการดาํเนินการดงักลา่ว บรษัิทจดัการจะ
ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยพลนั 

(2) ในกรณีทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไ้ข
เพิมเติมประกาศทีเกียวขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทนุ รวมถึงกฎเกณฑก์ารลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือประกาศอืน
ใดทีกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีในภายหลงั บริษัทจัดการจะดาํเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าว
เพือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยถือวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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ทงันี การสรุปสาระสาํคญัในสว่นของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD ไดถ้กู
คดัเลือกมาเฉพาะสว่นทีสาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงันนั ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้ง
กบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์
 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ขอ้มลูกองทนุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
หมายเหตุ : ผลการดาํเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ
มิไดเ้ป็นสงิยืนยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต  
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับข ้อกาํหนดในการซอืขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมีวธิ ีการขายและรับซอืคนืหน่วยลงทุนอย่างไร  ? 

 การสังซอืหน่วยลงทุน  
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจาํนวนเงินขนัตาํ ดงันี 

 
 

 
ทงันี จาํนวนเงินขนัตาํของการสงัซือครงัแรก และจาํนวนเงินขนัตาํของการสงัซือครงัถดัไป ไดร้วมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) แลว้ 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน ตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย
จนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี 

ทงันี การสงัซือหน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมือบรษัิทจดัการไดร้บัเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุครบถว้นและไดท้าํรายการ
ขายหน่วยลงทนุแลว้เพือใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส้งัซือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุได ้
เวน้แตไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากบรษัิทจดัการ 
 
- บร ิษัทจัดการ  

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนื  (ถ้าม )ี 
ผูส้งัซือตอ้งชาํระเงินคา่ซือครงัเดียวเตม็ตามจาํนวนทีสงัซือโดยสามารถชาํระเป็น 

- เงินสด เงินโอน  
- เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกับ
สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการ
กาํหนด โดยผูส้งัซือจะตอ้งลงวนัทีตามวนัทีทีสงัซือและขีดครอ่มเฉพาะสงัจ่ายเพือบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนั หรอืบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยที์บรษัิทจดัการเปิดไวเ้พือการนีของธนาคารดงัตอ่ไปนี 

-  ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชยอื์นใดทีบรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซือหน่วยลงทนุตามขา้งตน้และบญัชี
สงัซืออืนๆ เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึงบริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั โดยจะแจง้ให้
ทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

การสังซอืคร ังแรก การสังซอืคร ังถัดไป 
ไมก่าํหนด ไมก่าํหนด 
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หลงัจากทีบรษัิทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดร้บัชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุจากผูส้งัซือแลว้ 
ผูส้งัซือจะไดร้บัหลกัฐานการรบัชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูส้งัซือหน่วยลงทนุ ทงันี การ
สงัซือหน่วยลงทนุจะสมบรูณก็์ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดเ้รียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคาร หรือคาํสงัจ่ายเงินธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ และไดร้บัเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุเต็ม
จาํนวนแลว้  

ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคาํสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดาํเนินการยกเลกิรายการสงัซือนนั และแจง้ใหผู้ส้งัซือทราบ  

ผูส้งัซือทีไดช้าํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุเต็มจาํนวนแลว้จะไม่สามารถยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุนนัได ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินทีไดร้บัจากการสงัซือหน่วยลงทนุจะเก็บรกัษาไวใ้นบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และ/หรอืบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทนุ
ทีบริษัทจดัการเปิดขึนทีธนาคารพาณิชยซึงดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทงัหมดจะนาํเขา้เป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้าม )ี 

- บร ิการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท  ์(Mutual fund by phone) (ถ้าม )ี 
- การสังซอืหน่วยลงทุนผ่านการบร ิการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ  

- การชาํระเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนโดยวธิ ีการอนืๆ  

เช่น บรกิารรบัชาํระค่าสินคา้และบรกิาร (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชาํระเงินคา่ซือหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ 

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุโดยวิธีการอืนๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหนา้ทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทังนี การดาํเนินการและหลกัเกณฑต์อ้งเป็นไปตามทีสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 
- การสังซอืโดยวธิ ีการสับเปลยีนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการกาํหนดเท่านัน 
การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง (“กองทนุเปิด
ตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการ
จดัการ โดยบรษัิทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง ซงึไดห้กัค่าธรรมเนียมใดๆ
ทีสามารถหกัจากเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได ้(ถา้มี) เพือนาํไปชาํระคา่ซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
ทงันี บรษัิทจดัการอาจจะพิจารณาไม่อนญุาตใหมี้การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ไดโ้ดย
ขนึอยูก่บัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ 

ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดใหท้าํการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษัทจัดการเปิดใหบ้ริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเขา้กองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด เอ็ดดเูคชนั เทคโนโลยี ฟันด ์นนั บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดัการ 
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อนึง บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาเปลียนแปลงเพิมเติมใหมี้การสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลยี ฟันด”์ กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจาก
กองทุนเปิดทีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการจัดการ 
และ/หรอืหนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทงั บริษัทจดัการอาจจะหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ไดใ้นกรณีที
บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรบัคาํสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อ
กองทนุเปิดและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทุน   

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้โดยวนัและเวลาในการสง่คาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
ใหเ้ป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ตามทีระบไุวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีชวนของทงักองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรอืเงือนไข หรอืหลกัเกณฑที์บรษัิทจดัการกาํหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน เพือประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดย
จะระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ตอ้งเป็นไป
ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ 

ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดใหท้าํการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษัทจัดการเปิดใหบ้ริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเขา้กองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด เอ็ดดเูคชนั เทคโนโลยี ฟันด ์นนั บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดัการ 
 

 การร ับซอืคนืหน่วยลงทุน  

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยระบเุป็นจาํนวน ดงันี 
 
 

 
ผูล้งทนุทีตอ้งการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรบัใบคาํสงัขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุไดที้บรษัิทจดัการ
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดท้กุวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุ ตงัแต่เวลาเรมิเปิดทาํการ ถึง 
14.00 น. ทังนี บริษัทจัดการจะประกาศวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศทาง
เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมือบรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดร้บั
คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุและไดท้าํรายการรบัซือคืนหน่วยลงทนุแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคาํสงั
ขายคืนหน่วยลงทนุได ้เวน้แตไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากบรษัิทจดัการ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมก่าํหนด ไมก่าํหนด 
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ทงันี บริษัทจดัการจะดาํเนินการหรือมอบหมายใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ชาํระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการถัดจากวนัทีคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศทีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซงึบรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบุ
เกียวกบัวนัหยดุทาํการในต่างประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุหรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นตน้หรือจ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะระบชืุอผูถื้อหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณียห์รือนาํส่งโดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ทงันี ตามทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว ้

ทงันี ในกรณีทีมีเหตุการณท์าํใหไ้ม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุตามทีแจง้ไวไ้ด ้เช่น 
บญัชีเงินฝากเป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รบัการฝากเช็คเขา้บญัชี หรือ 
บญัชีของผูถื้อหน่วยลงทนุถกูระงบัการใหบ้ริการ หรือกรณีอืนๆ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการจดัส่งเช็คขีดครอ่ม
สงัจ่ายเฉพาะระบชืุอผูถื้อหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนาํสง่โดยผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

- บร ิษัทจัดการ  

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
 โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนื  (ถ้าม )ี 

- INTERNET (ถ้าม )ี 

- บร ิการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท  ์(Mutual fund by phone) (ถ้าม )ี 

- การสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบร ิการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ  
-  ช่องทางอนืๆ  (ถ้าม )ี 

บรษัิทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุใหท้ราบลว่งหนา้ทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

ทงันี บริษัทจดัการอาจจะเปลียนแปลงวนั – เวลาซือขาย สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัส่งคาํสงัล่วงหนา้ 
ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทงันี บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 

2. กรณีใดทบีร ิษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธ ิไม่ขายหน่วยลงทุน  ? 

บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาํเนินการตามคาํสงัซือ
หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้งัซือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ในกรณีใดกรณีหนงึดงัตอ่ไปนี  
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิมเติมก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดาํรงสดัส่วนตามทีกฎหมายกาํหนด หรืออาจจะมีผลทาํใหไ้ม่สามารถหาหลกัทรพัยที์จะลงทนุเพือใหเ้ป็นไปตาม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุได ้หรอืก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการไดร้บัจากผูซื้อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
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3. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจาํนวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจาํนวน
ทีไดร้บัอนมุติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทาํใหจ้าํนวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินทีบรษัิทจดัการไดร้บัอนญุาตให้
สามารถนาํไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุซงึมีนโยบายทีจะนาํเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีทีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงบัการดาํเนินการตามคาํสงัซือหน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคาํ
สงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง เช่น 
กฎหมายเกียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรอืการก่อการรา้ย หรอืตามทีบรษัิทจดัการเห็นสมควรเพือ
รกัษาผลประโยชนข์องกองทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือชือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบรษัิทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมีข ้อกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  การไม่ขายหร ือไม่ร ับ

ซอืคนืหน่วยลงทุนตามคาํสังทรี ับไว้แล้ว และการหยุดร ับคาํสังซอืหร ือขายคนืหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกาํหนดเวลาชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ มีความเชือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีทีเขา้เหตดุงัตอ่ไปนี  
(1) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล หรอื 
(2) มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึง

เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ 

2.  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซือคืน 
หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บรษัิทจดัการจะดาํเนินการ
ดงัตอ่ไปนี  
(1)  เลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัทาํการนบัแต่วนัทีผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุนนั 

เวน้แตไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืน และผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบเรอืงดงักลา่วดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
(3) แจง้การเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทงัจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 1 หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 2 ต่อ
สาํนกังานโดยพลนั ทงันี บรษัิทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการแทนก็ได ้
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(4) ในระหว่างการเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ใหบ้ริษัทจดัการรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนั โดยตอ้งชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัทีส่งคาํสงั
ขายคืนก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้    
1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสงัซือ 
หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี 

(1)  ตลาดหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 
(2)  บรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงันี โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 
(ค)  มีเหตจุาํเป็นอืนใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(3)  หากกองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก)  ตลาดซือขายหลกัทรพัยที์กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ  ทงันี เฉพาะในกรณีที
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยที์ซือขายในตลาดซือขายหลกัทรพัยแ์ห่งนนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุรวม 
(ข)  มีเหตกุารณที์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก
จาก ประเทศหรอืรบัโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติหรอื 
(ค)  มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์หน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือหน่วยลงทุนทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนแก่     
ผูล้งทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี 

(ก)  บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนนั ๆ มีสว่นเกียวขอ้งกบัการกระทาํอย่างใดอย่าง
หนงึดงันี 
1.  การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3.  การกระทาํทีเป็นการปฏิบติัตามคาํสงัเกียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
(ข)  บรษัิทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบ เพือทราบขอ้เท็จจรงิเกียวกบัลกูคา้
ไดใ้นสาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละ
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การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายลว่งหนา้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 
3 วนัทาํการ 
 
2.   เมือปรากฏเหตตุามขอ้ 1. และบรษัิทจดัการกองทนุรวมประสงคจ์ะไมข่าย หรอืไมร่บัซือคืนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุ 
รบัคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี 
(1)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือคืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและ ผู้
ลงทนุทวัไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย 
(2)  รายงานการไมข่าย หรอืไมร่บัซือคืนหน่วยลงทนุ หรอืการหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุพรอ้มทงั
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั 
(3)  ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืน
หน่วยลงทนุตามขอ้ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทาํการ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมดาํเนินการดงันี   ก่อนการ
เปิดรบัคาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนนัใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืน
หน่วยลงทนุ 
(ข)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขาย หรือรบัซือคืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสงัซือหรือคาํสงั
ขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
3. ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบรษัิท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
4. ในกรณีทีวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ
ทาํการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรบัคาํสงัซือ และคาํสงัขายคืน
หน่วยลงทนุ สาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้เกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัในกรณี
ดงักลา่วไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการก่อนถึงวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนนั โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรืองดงักลา่วไวใ้นทีเปิดเผย 
ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขาย หรือรบัซือคืน
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
การหยดุขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรอืเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไดเ้ป็นการชวัคราวตาม
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ระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 
4. วธิ ีการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ ใหใ้ชว้ิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คาํสงัซือหรือคาํสงัขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามทีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของทงักองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรอืเงือนไข หรอืหลกัเกณฑที์บรษัิทจดัการกาํหนด 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบริษัทจดัการกาํหนด ซึงอยู่ภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจดัการเท่านนั ไดที้บรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) โดยบรษัิทจดัการจะ
ดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง ซึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง  
ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการของทงั
กองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 

5. กองทุนรวมนีกาํหนดวธิ ีการโอนหน่วยลงทุน  และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร  ? 
ตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด และ/หรอื ทีแกไ้ขเพิมเติม 
 

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกยีวกับมูลค่าทร ัพยส์นิสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ ือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับสิทธ ิของผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
1. กองทุนรวมนีมกีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธ ิในหน่วยลงทุนหร ือไม่ อย่างไร  ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอืนใดตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด 
ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึงใหก้บั 
ผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แกไ้ข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการทีบรษัิทจดัการ
กาํหนด โดยผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ ์และเงือนไขทีบรษัิทจดัการกาํหนด และบรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลง หรือ
เพิมเติมรูปแบบและ/หรอืเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไม่ถือว่า
เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดาํเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสทิธ ิในเร ืองใด ภายใต้เงอืนไข  อยา่งไร  ? 
ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถกูจาํกดัสิทธิ กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที
เกินดงักลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผูถื้อหน่วยลงทนุ
เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไดเ้ตม็ตามจาํนวนทีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธ ีการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธ ิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธ ิออกเสยีงของบร ิษัทจัดการ  ? 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ไดที้เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมชี ่องทางและวธิ ีการร ้องเร ียน  อย่างไร  ? 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ไดที้  
- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท ์0-2786-2222  หรอื 
- สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท ์0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีมนีโยบายการระงับข ้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  อย่างไร  ? 
ไมมี่ 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอ็ดดเูคชนั เทคโนโลยี ฟันด ์  17 
 

  คาํถามและคาํตอบเกยีวกับบุคคลทเีกยีวข ้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชอืกรรมการ  และคณะผู้บร ิหาร   
รายชอืกรรมการ   
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศิรกิลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
 
คณะผู้บร ิหาร  
1. นายวนา พลูผล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  
2. นางสนุรี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 

3. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบร ิหารจัดการของบร ิษัท  
จาํนวน 102 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 31 มกราคม 2563) 

3. มูลค่าทร ัพยส์นิสุทธ ิของกองทุนรวม  
เทา่กบั ………………………. บาท (ขอ้มลู ณ วนัที .............................) 
*หมายเหต ุ: จะทราบในวนัจดทะเบียนทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม 

4. รายชอืคณะกรรมการการลงทุน   
IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรดิีเปรมกลุ กรรมการ 
8 นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย ์ เลา้สมบรูณ ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัดิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต ์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรตัน ์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรดิีเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีหล์ะเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัติ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวสริอินงค ์ ปิยสนัติวงศ ์ กรรมการ 
18.    นางสาวชืนสมุน  พรสกลุศกัดิ กรรมการ 
19. นายฐิติรฐั รตันสงิห ์ กรรมการ 

 
5. รายชอืผู้จัดการกองทุน  ประวัตกิารศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานทเีกยีวข ้องกับการบร ิหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  (ขอ้มลู ณ วนัที 11 มกราคม 2564)  

ชือ  ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงาน  

ทเีกยีวข ้องกับ 
การบร ิหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม
ร ับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร  ์องึถาวร*, 
CFA, CPA 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ,  
หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1),      
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 นิติศาสตรบ์ณัฑิต,       
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

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

หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

นายกติตพิงษ ์กงัวานเกยีรตชิ ัย* 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร)์,             
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตร)์, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั           
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก, 
    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,   
    บลจ.ฟินนัซา่ จาํกดั 
 นกัวิเคราะห,์ ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์  
บล.นครหลวงไทย จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 
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ชือ  ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงาน  

ทเีกยีวข ้องกับ 
การบร ิหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม
ร ับผิดชอบ 

นางสาวสริ ิอนงค  ์ปิยสันตวิงศ ,์ CFA 
ผูอ้าํนวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จาํกดั 
 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
 ผูจ้ดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 Pricing Specialist, บรษัิท เมอรค์ จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

นายฐิตริ ัฐ ร ัตนสงิห *์, CFA  
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต           
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

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

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 
Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

* ปฏิบติัหนา้ทีเป็นผูจ้ดัการกองทนุ และผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ (ถา้มี) 

 
6. รายชอืผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี มดีังนี  

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนอืนๆ (ถา้มี) 

7. นายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคอื   

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ด ูแลผลประโยชนข์องกองทุนนีคอื   

ชือ  :  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรอื 0-2242-3679 
นอกจากหน้าทีตามทีกาํหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
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    ช่องทางทผีู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกับกองทุนรวมนี 
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักองทนุไดที้ 

-   บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
-   ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) 
-   เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกนิข ้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนไดที้เว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) 
คือความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยที์กองทนุเขา้ไปลงทนุ ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไมส่ามารถควบคมุได ้

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรบัสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 

2.  ความเสยีงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร  (Business Risk) 
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทาํกาํไร 
ฐานะการเงิน และความเขม้แข็งขององคก์รธุรกิจ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีมีการขนึหรอืลงในขณะนนัๆ  

แนวทางการบร ิหารความเสยีง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทงัทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่มธุรกิจอืนๆ และผูจ้ดัการกองทนุ
จะทาํการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกลชิ้ด ซึงจะช่วยใหก้องทนุสามารถ
บริหารความเสียงไดดี้ยิงขึน โดยหากมีการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร
อยา่งมีนยัสาํคญัจะได ้พิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 
 

3. ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน  (Foreign Exchange Risk) 
 ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลียนแปลง  
 

 แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง:  
กองทนุอาจใชเ้ครืองมือปอ้งกนัความเสียงดงักลา่วโดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ ซงึอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการ
ทาํธุรกรรมปอ้งกนัความเสียง โดยอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ   

4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน  (Country Risk)  
คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทนุเขา้ไปลงทนุ เช่น การเปลียนแปลงผูบ้ริหาร, การ
เปลียนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอืุนๆ จนทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีกาํหนด 

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรบัสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
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5. ความเสยีงจากการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมีการขึนลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพื์นฐาน ดงันนัหากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืนฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพือวัตถุประสงคใ์นการป้องกันความเสียงทีมีอยู่ (existing 
positions) หรือการจดัการพอรต์โฟลิโอทีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทงัสองจดุประสงค ์
ทาํใหเ้ป็นการจาํกดัความเสียงจากการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ 

6.  ความเสยีงจากข้อจาํกัดการนาํเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง 
ขอ้กาํหนด กฎเกณฑห์รอืนโยบายตา่งๆ ของรฐับาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถึงสาเหตอืุนๆ ทีอาจทาํใหไ้ม่สามารถ
ชาํระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทีกาํหนด รวมถงึอาจทาํใหก้องทนุเกิดความเสียงจากสญัญาสวอ้ป และ/หรือสญัญาฟอร์
เวิรด์ไดซ้งึมีผลตอ่ผลตอบแทนทีกองทนุจะไดร้บัจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง : 
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืนฐานตา่งๆ ของประเทศทีกองทนลงทนุอยา่งใกลชิ้ด เพือประเมินความเสียงจากการลงทนุในประเทศนนัๆ เพือ
ลดความเสียงในสวนนี 
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อัตราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนท  ี1 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหร ือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขนึไป 
 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ตาํกวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที 2 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 3.13.2 สว่น
ที 2 ขอ้ 1 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีผูร้บัฝากหรอืผูอ้อก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทงันี เฉพาะเงินฝากหรอืตราสาร 
       ทีรฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 
 

 
 

 5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
5.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรอืศกุกู  
       ทีผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนงึดงันี 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียด 
                  ตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี < 397 วนั  
                  นบัแตว่นัทีลงทนุ และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น 
                  บคุคลดงันี 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั  

ไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั  
       นบัแตว่นัทีลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

 6 
 

ทรพัยส์นิดงันี 
6.1  ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย 
       หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาด 
       ซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุ 
       ทีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจ 
       ทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซื์อขายใน SET  
       หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุทีออกโดยบรษัิททีจดัตงัขนึไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุน้ของ 
       บรษัิทดงักลา่วซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบั 
       ผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัย ์
       ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิททีอยูร่ะหว่างดาํเนินการ      
       แกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือขาย 
       ใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกึงทนุ SN หรอืศกุกู 
                 ทีผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนนัในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตงัขนึ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรอื 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นาํหนกัของทรพัยส์นิทีลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
                              ในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี  
                               < 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ และไมไ่ด ้
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น            
                              บคุคลดงันี 
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั  
                นบัแตว่นัทีลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของ               
                regulated market 

6.5  DW ทีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี ทีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
       6.7.1  จดทะเบียนซือขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ 
                 การจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย ์
                 สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาด 
                 ซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหต ุ
                 ทีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัย ์               
                 ตา่งประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุทีไมไ่ดมี้ลกัษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืนฐาน 
                 อสงัหารมิทรพัย ์หรือสทิธิการเช่า แลว้แตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนด 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
6.8  หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที 2 ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3.13.2 
สว่นที 2 ขอ้ 2 ทีจดทะเบียนซือขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย ์สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ 
SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืนฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธิการเช่า 
แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

 8 ทรพัยส์นิอืนนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 1 หรอืไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้

3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศทีคูส่ญัญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท  ี2 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามกลุ่มกจิการ  (Group limit)* 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรม
ทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว  
     

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  นาํหนกัของทรพัยส์นิทีลงทนุใน benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนท  ี3 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามประเภททรัพยส์นิ  (product limit) ** 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
 1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรอื P/N ทีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 

(ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรอื
คูส่ญัญา ดงันี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลียในรอบปีบญัชี   
  เวน้แตเ่ป็น MF ทีมีอายโุครงการ < 1 ปี 
  ใหเ้ฉลียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอายกุองทนุ 
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทงันี เฉพาะ MF ทีมี
  อายโุครงการ > 1 ปี       
 
 
 

 2 
  

ทรพัยส์นิดงันี 
2.1   B/E หรอื P/N ทีมีเงือนไขหา้มเปลียนมือแต่ MFไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอน

สทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด หรอืมีเงือนไขให ้
MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2  SN (แตไ่มร่วมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการ
ขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีทีออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน  12 เดือน 
2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี 

(ขอ้นีไมใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีลงทนุใน 
B/E P/N SN เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ทีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ
หรอืรอบการลงทนุของ MF หรอืมีการลงทนุใน derivatives เพือใหท้รพัยส์นิ
ดงักลา่วมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

 4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 
 5 total SIP ซงึไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคาํนวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ตรา
สารกงึหนีกงึทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุที

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัตาํกวา่ investment grade หรอืไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  
6 derivatives ดงันี 

6.1  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทีมี
วตัถปุระสงคเ์พือการลดความเสียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

6.2  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที
มิใช่เพือการลดความเสียง (non-
hedging) 

global exposure limit 
7.2.1  กรณี MF ไม่ม  ีการลงทนุแบบซบัซอ้น 4 
          จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 
7.2.2  กรณี MF ม  ีการลงทนุแบบซบัซอ้น 4 
          จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 
          ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี 
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทนุในสญัญาซือขาย 
                  ลว่งหนา้ทีมีกลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment)  
                  หรือการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ทีมีความซบัซอ้น (exotic  
                  derivatives) 

4 รายละเอียดของการคาํนวณ ใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานประกาศกาํหนด 

** หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั product limit 

ส่วนท  ี4 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการทลีงทุน  (concentration limit) 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้ของ
บรษัิทรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทนนั 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใดรายหนงึ 
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสนิทางการเงิน (financial liability)5 ของผูอ้อก
ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทงันี ในกรณีทีผูอ้อกตราสารมีหนีสนิทางการเงินทีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนาํมลูคา่
หนีสนิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีสนิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสนิทางการเงินนนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมีการเผยแพร่
เป็นการทวัไป และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไมมี่หนีสนิทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั  
เวน้แตใ่นกรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

2.2  ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัตาํกวา่ investment grade หรอืไมมี่ credit rating 
ให ้บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครงั เวน้
แตก่รณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บรษัิทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนงึ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรอื กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ทีออกหน่วยนนั   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุ ดงันี 
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
      โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
     (1.1)  มีขนาดเลก็  
     (1.2)  จดัตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
     (1.3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนงึ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทีออกหน่วยนนั  
เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนงึ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property  
ทีออกหน่วยนนั  เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้น 
ดงันี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5หนีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนนั 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรอืมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 
ทงันี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอืทีแกไ้ขเพิมเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทเีร ียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จา่ยทเีร ียกเกบ็จากกองทุนรวม 1 อัตราตามโครงการ  2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จา่ยรวมทงัหมด (ทปีระมาณการได )้ ไม่เกนิร ้อยละ 2.64825 ตอ่ปี
1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กินรอ้ยละ 2.14 ตอ่ปี
1.2  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.08025 ตอ่ปี
1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.4280 ตอ่ปี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จา่ย (ทปีระมาณการไมไ่ด )้  
2.1 คา่สอบบญัชี ตามทีจ่ายจรงิ 
2.2 คา่ใชจ้่ายอืนๆ ตามทีจ่ายจรงิ 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จา่ยทเีร ียกเกบ็จร ิงทงัหมด 3 อัตราไม่เกนิร ้อยละ 5.35 ตอ่ปี
 
ค่าธรรมเนียมทเีร ียกเกบ็จากผูส้งัซอืหร ือผู้ถอืหน่วยลงทุน อ ัตราตามโครงการ
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กินรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กินรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 4 
 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กินรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไมเ่กินรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาทตอ่จาํนวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย 

หรอืเศษของ 500 หน่วย5

5. คา่ธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู่ และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 5

6. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสาํหรบัการเฉลียเงินคืนกรณีเลิกโครงการ ตามทีธนาคารพาณิชยก์าํหนด
 
หมายเหต ุ 
1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที

จะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าว หากหน่วยงานทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลงอตัราภาษีภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทาํนอง
เดียวกนั (ถา้มี) 

2 อัตรารอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นทังหมดหักดว้ยมูลค่าหนีสินทังหมดทียังไม่ไดร้วมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตงัแตว่นัถดัจากวนัทีคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิครงัลา่สดุจนถงึวนัทีคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัรารอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม ทงันี ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถา้มี) 

4 ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้
รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไวที้หนา้สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) และ
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

5 จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัทียืนคาํขอทาํรายการ 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใชจ้่ายจากทีไดร้ะบุไวใ้นโครงการบริษัทจดัการของ
สงวนสิทธิทีจะกระทาํการดงักลา่วโดยไมถื่อวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษัิทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อน
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเพิมขนึดงักลา่ว โดยบรษัิทจดัการจะเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการซือ
ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)   
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 
 

 
 การพิจารณารา่งหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึง

ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั 
 ในกรณีที บลจ. มีธุรกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และตอ้งแสดงช่องทางและวิธีการทีผูถื้อหน่วย

ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามขอ้มลูอืนเพิมเติม เช่น Website เป็นตน้ 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนีเมือเห็นว่า 

การลงทนุในกองทนุนีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเสียงทีอาจเกิดขึนจาก
การลงทนุได ้

 ในกรณีทีมีเหตกุารณไ์มป่กติผูล้งทนุอาจไดร้บัชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 
 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบรษัิทจดัการ ดงันนั บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 

จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทงันี ผลการดาํเนินงานของกองทนุนี  ไม่ไดข้ึนอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรอืผลการดาํเนินงานของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืนเพือกองทนุรวม โดยบรษัิทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานทีปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลู
เพิมเติมไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  

 ในกรณีทีผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเติม ผูล้งทนุสามารถขอหนงัสือชีชวนสว่นขอ้มลูโครงการไดที้บรษัิทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน   

 ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทาํธุรกรรมกบับคุคลทีเกียวขอ้ง (Connected 
Person) ไดที้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บรษัิทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะ
สามารถกาํกบัและดแูลการซือขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

 ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวเมือมีความเขา้ใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหนา้ และผูล้งทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคาํนงึถงึประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงค ์และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซ้ึงสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) และอาจลงทนุเพือปอ้งกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน (FX Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการ
กองทนุ ทาํใหก้องทนุรวมมีความเสียงมากกว่ากองทนุรวมอืนจึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีตอ้งการผลตอบแทนสงูและรบั
ความเสียงไดส้งูกวา่ผูล้งทนุทวัไป 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง ทาํใหก้องทุนรวมนีมีความเสียงมากกว่า
กองทนุรวมทีลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนืองจากใชเ้งินลงทนุจาํนวนทีนอ้ยกว่าจึงมีกาํไร/ขาดทนุสงูกว่าการ
ลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง  
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 ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดจ้ากประกาศทีปิดไวห้นา้
บรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

 ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจาํตวัของบคุคลดงักลา่วทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

 ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไวเ้ป็นขอ้มลูเพือใชอ้า้งอิงในอนาคต และ
เมือมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูติ้ดตอ่กบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
 กองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนนีไปลงทุน มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกา และสาธารณรฐัประชาชนจีน       

ผูล้งทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วนัที 29 เมษายน 2563) 
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดังนัน หากผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุนรวมได ้โดย          
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดที้เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th 

 
 

  
รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที 12 มกราคม 2564 
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บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั
ชนั 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร ์เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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