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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อคิวิตี ้แอบโซลูท รีเทร์ิน 
United Global Equity Absolute Return Fund : UGEAR 

 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : 28 พฤษภาคม 2561 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   28 มิถนุายน 2561 

นโยบายการลงทุน :  

(1) กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ Jupiter Merian Global Equity Absolute 
Return Fund (Class I USD Accumulation) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียวโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกัเป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)บริหารและจดัการ
โดย Jupiter Asset Management Series plc. โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ Central Bank ประเทศไอร์แลนด์ ซึง่
เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลกัมิได้เป็น
กองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ทัง้นี ้Jupiter Asset Management Series plc. ได้มอบหมายการบริหารการ
ลงทนุให้ Jupiter Investment Management Limited 

กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์การลงทนุ คือมุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเป็นบวก (absolute return) โดยไม่ขึน้กบัภาวะตลาดใน
แต่ละขณะในระยะเวลา 12 เดือน สําหรับแต่ละรอบการลงทนุ (rolling 12 months periods) ทัง้นี ้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
การลงทนุ กองทนุหลกัจะเน้นการลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก และจดทะเบียนหรือ
ซือ้ขายบนตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นท่ียอมรับ (recognized exchanges) โดยจะไมล่งทนุแบบกระจกุตวัในภมิูภาคใดภมิูภาคหนึ่ง 
หรือหมวดอตุสาหกรรมใดหมวดอตุสาหกรรมหนึง่  

เน่ืองจากกองทนุหลกัจดัตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซึง่กองทนุหลกัมีนโยบายการลงทนุเพ่ือมุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเป็น
บวก (absolute return) โดยไม่ขึน้กบัภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยใช้กลยทุธ์การลงทนุแบบ Market Neutral Strategy 
โดยใช้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทนุ เพ่ือลงทนุในฐานะซือ้ (long position) 
และฐานะขาย (short position)  ทัง้นี ้เม่ือหกัลบฐานะการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) แล้ว ในบางขณะ

กองทุนรวมที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน 
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กองทนุหลกัอาจไมมี่ net exposure ในตราสารทนุเลย เน่ืองจากกองทนุหลกัเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) 
ในฐานะขาย (short position)  มากกว่าฐานะซือ้ (long position) ซึง่การจดัตัง้เป็นกองทนุตราสารทนุด้วยกลยทุธ์การ
ลงทนุดงักลา่วของกองทนุหลกัไม่ขดักบัระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยท่ีเก่ียวข้อง กองทนุรวม
ตราสารทนุต้องมีการลงทนุในตราสารทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เน่ืองจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อิค
วิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น มีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึง่เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ
เพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) ประกาศท่ี ทน. 87/2558 ได้อนญุาตให้กองทนุไทยสามารถกําหนดประเภทกองทนุตาม
ช่ือหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได้ ซึง่ในกรณีนีก้องทนุหลกั คือ Jupiter Merian Global Equity Absolute 
Return Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ 

บริษัทจดัการจะสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไปยงัประเทศฮ่องกง (Hong Kong) ในรูปสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐ (USD) โดยกองทนุหลกัจะนําเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในรูปสกลุเงินตามแต่ละสกลุเงินของ
สินทรัพย์ท่ีไปลงทุน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
เปล่ียนแปลงวิธีการสัง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั เพ่ือให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวทางท่ีกองทนุหลกั
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใด
โดยเร็ว นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(2) สําหรับเงินลงทนุสว่นท่ีเหลือ กองทนุจะลงทนุในทรัพย์สินทัง้ในประเทศและหรือต่างประเทศตามประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือให้ความเหน็ชอบให้ลงทนุได้ 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (FX Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่
การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) และอาจทําธุรกรรม
การให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและท่ีผู้ออก
ตราสาร (Unrated Securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่เงินลงทนุตัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไปเท่านัน้ ท่ีจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ประกนัชีวิต 10,000 บาท และความคุ้มครองด้านประกนัสขุภาพ โดยมีแผนความคุ้มครองตามมลูค่าเงินลงทนุ ทัง้นี ้สิทธิ
ในการได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนกรมธรรม์ประกนัชีวิตและสขุภาพ โดยผู้ลงทนุ
สามารถศกึษารายละเอียดความคุ้มครองประกนัชีวิตและสขุภาพตามแนบ 
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(4) ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดและเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมควบประกนั เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการและเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความ
คุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด เง่ือนไขกรมธรรม์ค่าใช้จ่ายเบีย้ประกนั บริษัทประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืน
ใด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสขุภาพ หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้
ลงทนุหรือมีผลกระทบตอ่กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการในอนาคต 

(5) ทัง้นี ้เม่ือกองทุนมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันท่ีกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลูท รีเทิร์น จดทะเบียน
กองทนุเป็นกองทรัพย์สิน หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทนุ หรือมีผลกระทบต่อกองทนุรวม 
หรือกรณีค่าใช้จ่ายในการชําระเบีย้ประกันเท่ากบัหรือมากกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ ท่ีบริษัทจัดการได้รับหลงัหัก
ค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง
เง่ือนไขกรมธรรม์ บริษัทประกนั หรือเง่ือนไขใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความ
คุ้มครองชีวิตและสขุภาพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับผลกระทบทราบลว่งหน้า อย่างน้อย 60 วนั โดยในช่วงเวลาดงักล่าวครอบคลมุระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืน
อย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรับซือ้คืนในช่วงเวลาดงักล่าวบริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วย
ลงทนุโดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (exit without fee) 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตและสขุภาพ ในกรณีท่ีมีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีคณุสมบติัท่ีจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่มีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีมีคณุสมบติัดงักลา่ว
ไม่ถึง 100 คน เฉพาะในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะพิจารณาตามเลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับ
ผลกระทบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วนั โดยในช่วงเวลาดงักลา่วครอบคลมุระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนอย่างน้อย 1 
ครัง้ และในการรับซือ้คืนในช่วงเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยไม่
คิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (exit without fee) 

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุไป
ยงัหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิน้สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุจากการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมุ่งสร้าง
ผลตอบแทนให้เป็นบวกโดยไมคํ่านงึถงึสภาวะตลาด (abosolute return) ด้วยการลงทนุโดยใช้กลยทุธ์แบบ market neutral 
strategy โดยกองทนุรวมตา่งประเทศจะเน้นลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 ผลการดําเนินงานของกองทนุ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD 
Accumulation) (กองทนุหลกั) 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

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

ลักษณะสาํคัญของกองทุน Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation)  

ช่ือกองทุน : 
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD 
Accumulation) 

บริษัทจัดการ : 
(Management Company) 

Jupiter Asset Management Series plc. 

วันที่จัดตัง้กองทุน : 30 มิถนุายน พ.ศ.2552 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุมุง่สร้างผลตอบแทนท่ีเป็นบวก (absolute return)โดยไม่ขึน้กบัภาวะตลาดในแต่
ละขณะด้วยกลยทุธ์การบริหารกองทนุแบบ market neutral strategy โดยจะพิจารณา
ลงทนุในหุ้นขนาดใหญ่ท่ีซือ้ขายบนตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก ผ่านการลงทนุในสถานะซือ้ 
(long position) ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดงักล่าวซึ่ง
พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในการให้ผลตอบแทนเป็นบวกและลงทุนใน
สถานะขาย (short position) ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น
ดงักล่าว ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสดุในการให้ผลตอบแทนเป็นลบโดย
มลูค่ารวมในการลงทุนในสถานะซือ้ (long position)จะใกล้เคียงกับมลูค่ารวมในการ
ลงทนุในสถานะขาย (short position)ทัง้นี ้ภายใต้สภาวะตลาดปกติ และขึน้อยู่กบัโอกาส
ในการลงทนุในสถานะขาย (short position) ในตลาดต่างๆ ผู้จดัการกองทนุคาดว่าฐานะ
การลงทนุในสถานะขาย (short exposure) จะต่ํากว่าร้อยละ 125 ของ NAV นอกจากนี ้
ภายใต้สภาวะตลาดปกติ ผู้จดัการกองทนุหลกัคาดว่าฐานะการลงทนุในสถานะซือ้ (long 
exposure) จะไม่เกินร้อยละ 125 ของ NAV ดงันัน้ ภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทนุจะมี
ฐานะการลงทนุสทุธิ (net exposure) ระหวา่งร้อยละ -5 ถงึ +5 ของ NAV 

กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์ทีมีลกัษณะใกล้เคียงกับหุ้น เช่น หุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู้ แปลง
สภาพ (โดยปกติจะเป็นตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ) ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลกัทรัพย์ทัง้ American และ Global Depository Receipts และ กองทนุรวม 
(collective investment schemes) รวมถึง (กองทุนรวมตลาดเงิน) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ์ของธนาคารกลางประเทศไอร์แลนด์ โดยการลงทนุในกองทนุรวม (collective 
investment schemes) จะไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาการซือ้ขายส่วนต่าง 
(contracts for difference) ออปชัน่ท่ีอ้างอิงกบัดชันีราคาของกลุ่มหลกัทรัพย์ (index 
options) และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัราคาหุ้น (equity related futures) 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มี
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มลูค่าสงูกว่า NAV ของกองทนุ โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะไม่เกินร้อยละ 250 ของ NAV 
(leverage) ซึ่งการทําleverage อาจทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุมีความผนัผวน
คอ่นข้างสงู 

กองทนุใช้ absolute VaR model ในการคํานวณ global exposure limit  โดยสดัสว่น VaR limit 
ของกองทนุจะไม่เกินกว่าร้อยละ 4.47 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณ 
VaR จะคํานวณทกุวนั โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ (one-tailed confidence interval) ร้อยละ 99 
, holding period 1 วนัทําการ และจํานวนข้อมลูย้อนหลงั (historical period) ไม่ต่ํากว่า 250 
วนัทําการ โดยใช้ฐานข้อมลูรายไตรมาสในการคํานวณ หรืออาจถ่ีกว่านัน้หากราคาตลาดมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

ทัง้นี ้กองทนุไมไ่ด้รับประกนัผลตอบแทนและมีโอกาสขาดทนุได้ 

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ ไอร์แลนด์ 

วันทาํการซือ้ขาย ทกุวนัทําการซือ้ขายของกองทนุหลกั 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมมี่(เน่ืองจากกองทนุลงทนุใน Class Accumulation Shares ท่ีไมจ่่ายเงินปันผล) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เกบ็รักษา
ทรัพย์สนิของกองทุน : 

Citi Depositary Services Ireland DesignatedActivity Company 
1 North Wall Quay,Dublin 1,Ireland 

Bloomberg Ticker : OMEIUSA ID 

Website http://www.jupiteram.com/ 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

1. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 
ราคาของตราสารทนุมีความผนัผวนและสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามปัจจยัต่างๆ เช่น ข่าวสารทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
รายงานผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มประชากร และเหตกุารณ์ร้ายแรงตา่งๆ ดงันัน้มลูคา่ของกองทนุท่ีลงทนุในตราสารทนุ
นัน้อาจขาดทนุอยา่งมีนยัสําคญัได้ หากราคาของตราสารทนุท่ีกองทนุลงทนุมีมลูคา่ลดลง 
 
2. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์และตราสารที่ซับซ้อนอ่ืนๆ 

2.1 ความเส่ียงจากการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่กระทาํนอกศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC) 
โดยปกติการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกระทํานอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC) จะมีกฎเกณฑ์และการ
ควบคมุน้อยกว่าการซือ้ขายในตลาด ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงจากการผิดนดัชําระหนีข้องคู่สญัญาเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 
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บริษัทจะเลือกคูส่ญัญาท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือและให้คูส่ญัญาวาง Letter of credit หรือวางหลกัประกนัเพ่ือลดความเส่ียง
จากการซือ้ขายนัน้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทไมส่ามารถรับประกนัได้วา่คูส่ญัญาจะไมผิ่ดนดัชําระหนีห้รือทําให้กองทนุขาดทนุได้ 
 
2.2 ความเส่ียงจากคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
กองทนุอาจเข้าทําสญัญาซือ้ล่วงหน้าผ่านตลาด OTC ซึ่งทําให้มีความเส่ียงในส่วนของความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา และ
ความเส่ียงหากคู่สญัญาไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีตามสญัญาไว้ กรณีท่ีคู่สญัญาเผชิญกบัภาวะล้มละลาย กองทนุอาจได้รับ
ชําระลา่ช้าอนัเป็นผลมาจากขัน้ตอนการชําระบญัชีของบริษัทคู่สญัญาและอาจเกิดผลขาดทนุตามมา นอกจากนี ้ยงัมีความ
เป็นไปได้ท่ีรายการสญัญาซือ้ขายล่วงหน้านัน้อาจถกูยกเลิกจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดฝัน และอยู่นอกเหนือการควบคมุ อาทิ 
การล้มละลาย หรือการเปล่ียนแปลงของกฎหมายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัรายการซือ้ขายสญัญาล่วงหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลขาดทนุต่อกองทุน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปฏิบติัในอุตสาหกรรม บริษัทจัดการอาจต้องคํานวณฐานะการลงทุนสทุธิ 
(Net Exposure) ในการทํารายการกบัคู่สญัญาดงักล่าวเพ่ือเป็นการจํากดัผลขาดทนุ นอกจากนี ้อตัราส่วนการลงทนุท่ี
คํานวณตามคูส่ญัญาได้อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ของ UCITS  
 
2.3 ความเส่ียงจากการขยายฐานเงนิลงทุนจากการเข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk) 
เน่ืองจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์อาจทําให้มลูค่าการลงทนุ หรือระดบัราคา, อตัรา หรือดชันี ท่ีเป็นสินทรัพย์อ้างอิงติด
ลบ และก่อให้เกิดผลขาดทนุจํานวนมากกว่าจํานวนเงินท่ีลงทนุได้ ตราสารอนพุนัธ์บางประเภทมีโอกาสประสบผลขาดทนุ
แบบไมจํ่ากดั (Unlimited Loss) หรือในกรณีท่ีคูส่ญัญามีการผิดนดัชําระหนี ้อาจสง่ผลให้กองทนุได้รับชําระลา่ช้า  
 
2.4 ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาการซือ้ขายส่วนต่าง (Contract for Difference: CFD) 
สญัญาการซือ้ขายส่วนต่างเป็นตราสารซือ้ขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งท่ีใช้เทียบเคียงกบัผลตอบแทนและราคาของหุ้น CFD 
เป็นสญัญาระหว่างคู่สญัญาสองฝ่ายคือผู้ ซือ้และผู้ขาย โดยกําหนดเง่ือนไขว่าผู้ขายจะจ่ายส่วนต่างระหว่างมลูค่าปัจจุบนั
และมลูคา่ ณ วนัท่ีระบใุนสญัญาของสนิทรัพย์นัน้ๆ ซึง่หากสว่นตา่งติดลบ ผู้ ซือ้จะเป็นฝ่ายท่ีต้องจ่ายสว่นตา่งให้กบัผู้ขาย 
สญัญาการซือ้ขายสว่นตา่งทําให้ผู้ ซือ้หรือผู้ขายสามารถใช้กลยทุธ์ Synthetic Long หรือ Synthetic Short โดยใช้การวางเงิน
ประกนัและมีการชําระมลูค่าสญัญาทกุวนั ซึ่งไม่มีการกําหนดวนัครบอายหุรือขนาดของสญัญาท่ีตายตวั ซึ่งต่างกบัสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Contracts) ท่ีมีกําหนดวนัครบอายหุรือขนาดของสญัญาท่ีตายตวั ผู้ ซือ้สญัญาการซือ้ขายส่วน
ตา่งมีความเป็นไปได้ท่ีอาจจะต้องรับผิดชอบจ่ายสว่นตา่งท่ีมากกวา่จํานวนท่ีผู้ ซือ้ได้วางเงินประกนัไว้เป็นจํานวนมาก 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัได้มีการกําหนดอตัราสว่นต่อคู่สญัญาโดยคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงจากคู่สญัญา (Counterparty 
Risk Committee) และอตัราสว่นนีอ้ยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ UCITS และได้มีการจดัทํา Know Your Counterparty ของคู่สญัญา 
ซึง่รายช่ือของคู่สญัญานีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัจากสว่นงานบริหารความเส่ียงการลงทนุ, กฎหมายและ Compliance และ
การดํารงสภาพคลอ่งของกองทนุได้อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ของ UCITS ด้วยเช่นเดียวกนั 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)  As of 31 พฤษภาคม 2020 

  
 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
จนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทนุแล้วเพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 
 
- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน  
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลว่งหน้า โดยจะแจ้ง
ให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้
แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บ
เงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวธีิการอ่ืนๆ 

เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ การ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมใดๆท่ี
สามารถหกัจากเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเตด็ โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเตด็ โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจาก
กองทนุเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ
ระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่การหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ี
ดีตอ่กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั 
โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 

ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท่ี 15 ของทกุเดือน หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัปิดทําการหรือ
เป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถัดไป  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ง
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้า ระหว่างวนัท่ี 1 – 14 ในวนัทําการของทกุเดือน ตัง้แต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 
15.30 น.  

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของ
วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบั
วนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือ
นําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนั – เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัสง่คําสัง่
ลว่งหน้า ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

 
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน

ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจดัการ 

 
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 
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(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฎเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  เม่ือบริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้
อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การไมข่ายไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่
จะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
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(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ
ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้ มีอํานาจ
ตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้
 ในสาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้
การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

 

2.  เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1 (1) – (5) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลนั 
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(2)   รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3)   ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับ
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก)   รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุ
ของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการ
ก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
อ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับ 
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา 
โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนสําหรับวนัดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยุดรับคําสัง่ใน
กรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น  14 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจํากัดสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกิน
ดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 

3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 103 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 143,716,818.25 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  
 

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

17. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ  
18. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
19.  นางสาวช่ืนสมุน          พรสกลุศกัด์ิ             กรรมการ 
 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA, ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี, 
เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, 
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department,  
Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager,  
TISCO Asset Management 

 Senior Consultant,  
Price Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย*  
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),   
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 

 บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
 บลจ.ฟินนัซ่า จํากดั 
 นักวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, 
  บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

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

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

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

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 
6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

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

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2470-3200 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 
คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
2. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
ซึ่งเกิดขึน้จากการท่ีกองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุได้ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 
หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์อาจจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ 
ความเส่ียงข้างต้นอาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุสามารถลดความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทนุในกองทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง 
และมีเง่ือนไขการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสอดคล้องหรือเอือ้กบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุแนวทางการบริหารความ
เส่ียงการท่ีกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีที ้มี่ลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเส่ียงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 
 
3. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความเส่ียงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเพ่ือประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 
 
4. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการซึ่งอาจมีต้นทนุสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
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5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐานดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วยอ่มทําให้สนิทรัพย์มีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน(Underlying Security) 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงเท่านัน้ 
ทัง้นี ้การป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติั
ตาม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 
 
6. ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk) 
ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยท่ีบริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาท่ีกระทํานอกศนูย์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(OTC) อาจมีความเส่ียงท่ีคูส่ญัญา(Counterparty) ไมป่ฏิบติัตามสญัญาดงักลา่วได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ 
บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
7. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
8. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสว้อป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ซึง่มีผลต่อ
ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆเพ่ือลด
ความเส่ียงในสว่นนี ้
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อัตราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ต่ํากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

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

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

 
      

 

 5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู  
       ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั  
                  นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น 
                  บคุคลดงันี ้
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้า 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแต่

วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
 6 

 
ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงบริษัทท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู 
                 ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

 
รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้ 
                               < 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                              ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น          
                              บคุคลดงันี ้
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
                นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ             
                regulated market 
6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
       6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือ 
                 การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
                 สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
                 ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหต ุ
                 ท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์              
                 ตา่งประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
                 อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือ 
ข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่น 
ระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ 
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู ่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย 
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และ
มีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

 8 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

1  หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนั
หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี     
  เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายโุครงการ ≥ 1 ปี  
     

 2 
  

ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1   B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต ่MFได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการ 
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ 
ขายตราสารหนี ้ท่ีออกใหม)่ 
2.3   เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน  
12 เดือน 
2.4   total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ  
buy & hold ท่ีลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงิน
ฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายุ
กองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
 4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 
 5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราสว่นการ

ลงทนุสําหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  แตไ่มร่วมถงึตรา
สารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมี

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1.1 : 
อตัราสว่นการลงทนุสําหรับ MF ทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่  
credit rating 

 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 
          ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย 
                  ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment)  
                  หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic  
                  derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ  
ตราสาร Basel III และศกุกู  
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)5 ของ   
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจ
นํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงิน
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา 
เป็นรายโครงการ 
   
2.2  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้เว้น
แตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program)ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย บคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

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

4 
 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ 
 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra  
ท่ีออกหน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 
 

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 

5 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรา+ยงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี 

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เกบ็จากกองทุนรวม  

อัตราตาม
โครงการ 1 

เรียกเกบ็จริง 2 
1/6/2562 – 31/5/2563 

เรียกเกบ็จริง 
1/6/2561 – 31/5/2562 

เรียกเกบ็จริง 
1/6/2560 – 31/5/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทัง้หมด (ที่ประมาณการได้) 

ไม่เกนิ 2.86225 1.4766        1.3675 N/A

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3 ไมเ่กิน 2.14 1.1235          1.0405 N/A

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.08025 0.0321          0.0297 N/A
1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทนุ 
ไมเ่กิน 0.642 0.3210          0.2973 N/A

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)
2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0053 0.0030 N/A
2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0002 - N/A

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 4 

ไม่เกนิ 5.35 1.4821 1.3705 N/A

 
หมายเหต ุ 
1 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวนั และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการจัดการดงักล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการชําระเบีย้ประกันสุขภาพ ซึ่งประมาณการอตัราส่วนค่าเบีย้ประกันต่อค่าธรรมเนียมการจัดการเบือ้งต้น 

ประมาณร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจดัการ ทัง้นี ้อตัราส่วนดงักล่าวคํานวณจากการประมาณการจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ มลูค่าเงินลงทนุ ระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทนุ และคา่ประกนัจ่าย ทําให้อตัราสว่นดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลงได้ ตามจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุและคา่เบีย้ประกนัท่ีจ่ายจริงในอนาคต  

4 อตัราไม่เกินร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง
2563 

เรียกเกบ็จริง 
2562 

เรียกเกบ็จริง
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 5 ไมเ่กิน 2.00 1.50 1.50 N/A

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 5 

ไมเ่กิน 2.00 - - N/A

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ 5 

 

3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  ไมเ่กิน 2.00 ยกเว้น ยกเว้น N/A

3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  ไมเ่กิน 2.00 ยกเว้น 6 ยกเว้น 6 N/A

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ N/A

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่
และการออกใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 
50 บาท  

รายการละ 
50 บาท 7

รายการละ  
50 บาท 7 

N/A
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5 อตัราไม่เกินร้อยละ ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

6 ปัจจบุนัยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า (แตต้่องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย) 
7 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัท
จัดการของสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการ จะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ และสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบยีนกองทุน       28 มิ.ย. 61  

 วันสิน้สุดรอบบัญชี           31 พ.ค. 63 
 

 
- ตวัชีว้ดั : ไม่มีดชันีชีว้ดัในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน เน่ืองจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู       

รีเทิร์น เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ  Merian Global Equity Absolute Return Fund (กองทนุหลกั) ซึง่มุ่งสร้าง
ผลตอบแทนโดยไม่ขึน้กบัภาวะตลาดในแต่ละขณะ ดงันัน้ ผู้จดัการกองทนุของกองทนุหลกัจึงเช่ือว่าไม่มีตวัชีว้ดัใดท่ี
เหมาะสมกบักลยทุธ์การลงทนุของกองทนุ 

     หมายเหตุ กองทนุหลกัเปล่ียนช่ือเป็น Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund เน่ืองจากมีการควบรวมบริษัท 
มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 เป็นต้นไป 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-     เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ
รวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -20.5418% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อิควิต้ี แอบโซลทู รีเทิรน์ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 

0.00% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อิควิต้ี แอบโซลทู รีเทิรน์  
ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 
ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 

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

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอ
ขายนัน้ 

 ในกรณีท่ี บลจ. มีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมลูอ่ืนเพิ่มเติม เช่น Website เป็นต้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

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

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

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

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

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

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 
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 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุรวมมีความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้
สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีลงทนุ 1,000,000 บาทขึน้ไปเทา่นัน้ ท่ีจะได้สทิธิความคุ้มครองจากบริษัทประกนั หากลงทนุต่ํากว่า 
1,000,000  บาท ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้สิทธิคุ้มครองจากบริษัทประกนั ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถอ่านรายละเอียด
จากด้านท้ายของหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 

 ทัง้นี ้เม่ือกองทนุมีอายคุรบ 1 ปี นบัจากวนัท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น จดทะเบียนกองทนุ
เป็นกองทรัพย์สิน หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทนุ หรือมีผลกระทบต่อกองทนุรวม หรือ
กรณีค่าใช้จ่ายในการชําระเบีย้ประกันเท่ากับหรือมากกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ ท่ีบริษัทจัดการได้รับหลังหัก
ค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความ
คุ้ มครองเง่ือนไขกรมธรรม์ บริษัทประกัน หรือเง่ือนไขใดๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสขุภาพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวครอบคลุม
ระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรับซือ้คืนในช่วงเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (exit without fee) 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตและสขุภาพ ในกรณีท่ีมีผู้
ถือหน่วยลงทุนมีคุณสมบติัท่ีจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่มีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุน ท่ีมีคุณสมบัติ
ดงักล่าวไม่ถึง 100 คน เฉพาะในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะพิจารณาตามเลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับผลกระทบทราบลว่งหน้า อย่างน้อย 60 วนั โดยในช่วงเวลาดงักลา่วครอบคลมุระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืน
อย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรับซือ้คืนในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืน
หน่วยลงทนุโดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit without fee) 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู รีเทิร์น  1 
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