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ประเภทกองทุน  : ตราสารทนุ 
     กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ United China A-Shares Innovation Fund – Class T 
USD Acc (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว ซึง่เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd 
(Singapore) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึง่กองทนุหลกัจดทะเบียน
ท่ีประเทศสิงคโปร์ และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority 
of Singapore and Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) ซึง่อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงาน
กํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทนุส่วนใหญ่ในตราสารทนุ และตรา
สารทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีน (A-Shares) ได้แก่ Shanghai Stock Exchange 
(SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึ่งกองทนุหลกัคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพฒันาด้าน
เทคโนโลยี นวตักรรม และแนวโน้มการเติบโตในด้านตา่งๆ (trends) นอกจากนีก้องทนุหลกัอาจเข้าลงทนุในตราสารทนุท่ี
จดทะเบียนบน ChiNext Market ซึง่เน้นบริษัทท่ีเก่ียวกบันวตักรรม และ/หรือ SME Board ซึง่เป็นตลาดซือ้ขายหุ้นขนาด
เลก็ถึงกลาง (SME) และเป็น sub-board ของ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) และ Science and Technology 
Innovation Board ซึง่เป็นตลาดซือ้ขายหุ้นท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม และเป็น sub-board ของ Shanghai 
Stock Exchange รวมถึงการลงทนุในตราสารทนุ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนอ่ืนๆ โดยปัจจบุนั 
กองทนุหลกัลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศจีนผ่านใบอนญุาต RQFII ทัง้นี ้กองทนุหลกั
สามารถลงทนุได้โดยไม่กําหนดสดัส่วนการลงทนุ และในบางครัง้อาจมีการกระจกุตวัในกลุ่มอตุสาหกรรม กองทนุหลกั
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อาจลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการลงทนุในกองทนุ ETF (Exchange Traded Funds) และตรา
สารท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ เช่น depositary receipts 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัได้มอบหมายให้ Ping An Fund Management Company Limited เป็นผู้บริหารการลงทนุ 

นอกจากนีก้องทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง และ/หรือเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) แต่จะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

สําหรับเงินลงทนุสว่นท่ีเหลือนัน้ กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนีท่ี้ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทนุท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (listed 
securities) แล้วแตก่รณี ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุ
โดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ และ/หรือ อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขาย
โดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมี
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

เน่ืองจากกองทนุหลกัจดัตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซึ่งกองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเกือบทัง้หมด ซึง่ไม่
ขดักบัระเบียบของ MAS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยท่ีเก่ียวข้อง กองทนุรวมตราสารทนุ ต้องมีการลงทนุในตรา
สารทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แต่เน่ืองจากกองทนุไทยมีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ 
Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) ซึ่งประกาศท่ี  
ทน. 87/2558 และหนงัสือเวียนท่ี ก.ล.ต.นจ.(ว) 3/2560 ได้อนญุาตให้กองทนุไทยสามารถกําหนดประเภทกองทนุตามช่ือ
หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได้ 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุ
ไปยงัหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจากการมุ่งเน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และ
โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มจาก
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ 
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คาํถามและคาํตอบเกีย่วกบักองทุนรวม 

 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 
กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

10,000 ล้านบาท  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ี
กองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 ผลการดําเนินงานของกองทนุ United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทนุหลกั) 
 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงหรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงนิลงทุนเป็นอย่างไร ?  

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทนุ และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง โดยกองทนุกําหนดอตัราส่วนการลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าไว้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของมลูทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวไม่เกินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนต่ํา
กวา่ผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีกองทนุไมไ่ด้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 
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7. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  วนัท่ี 31 ตลุาคม ของทกุปี 
 

8. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 
 ลักษณะสาํคัญของกองทุน United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc 

ช่ือกองทุน : United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc 

บริษัทจัดการ : 
(Management Company) 

UOB Asset Management Ltd (Singapore) 

วันที่จัดตัง้ United China A-Shares 
Innovation Fund 

1 สงิหาคม 2562 

วันที่จัดตัง้ United China A-Shares 
Innovation Fund - Class T USD Acc 

18 กมุภาพนัธ์ 2564 

ประเภทโครงการ : ตราสารทนุ 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทนุ
ส่วนใหญ่ในตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศจีน (A-Shares) ได้แก่ Shanghai Stock Exchange (SSE) และ 
Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึง่กองทนุหลกัคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การพฒันาด้านเทคโนโลยี นวตักรรม และแนวโน้มการเติบโตในด้านต่างๆ (trends) 
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจเข้าลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนบน ChiNext Market 
ซึง่เน้นบริษัทท่ีเก่ียวกบันวตักรรม และ/หรือ SME Board ซึง่เป็นตลาดซือ้ขายหุ้นขนาด
เลก็ถึงกลาง (SME) และเป็น sub-board ของ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) 
และ Science and Technology Innovation Board ซึ่งเป็นตลาดซือ้ขายหุ้นท่ี
เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม และเป็น sub-board ของ Shanghai Stock 
Exchange รวมถึงการลงทุนในตราสารทุน ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศจีนอ่ืนๆ 

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ : ประเทศสงิคโปร์ (Singapore) 

วันทาํการซือ้ขาย : ทกุวนัทําการซือ้ขายของกองทนุหลกั 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 
ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิของกองทุน : 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ : State Street Trust (SG) Limited 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ : State Street Bank and Trust Company, Singapore Branch 
and Industrial Commercial Bank of China Limited 

Bloomberg Ticker : UNCAICT SP 
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Bloomberg reference index 
Ticker : 

CSIR0300 Index 

Website : https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015IAW 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ สงูสดุร้อยละ 2.5 ตอ่ปี (ปัจจบุนั : 0.65% ตอ่ปี) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ สงูสดุร้อยละ 0.2 ตอ่ปี (ปัจจบุนั <0.05% ตอ่ปี) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและ 
Transfer Agent 

สงูสดุ S$25,000 ตอ่ปี (เก็บจริง: S$15,000 ตอ่ปี หรือ 0.125% ตอ่ปี แล้วแต่
จํานวนใดสงูกว่า) 

ค่าธรรมเนียมการประเมนิและบัญชี สงูสดุร้อยละ 0.2 ตอ่ปี (เก็บจริง: 0.2% ตอ่ปี) 

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ และอ่ืนๆ ตามข้อตกลงท่ีทําไว้กบัคูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการส่ังซือ้ สงูสดุร้อยละ 5.00 (ปัจจบุนั ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมการส่ังขาย สงูสดุร้อยละ 1.00 (ปัจจบุนั ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน สงูสดุร้อยละ 2.00 (ปัจจบุนั ยกเว้น) 

หมายเหตุ เปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) เป็น United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD 
Acc มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 เป็นต้นไป 

ความเส่ียงที่สาํคัญของกองทุนหลัก : 

ความเส่ียงด้านตลาด:  
ราคาสินทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าลงทุนอาจเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ, อตัราดอกเบีย้ และมมุมองตลาดต่อราคา
สนิทรัพย์ 

ความเส่ียงด้านตราสารทนุ:  
กองทนุจะลงทนุในหุ้นหรือตราสารทนุซึง่ในอดีตมีระดบัความผนัผวนสงูกวา่ตราสารหนี ้

ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง:  
กองทนุไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ลงทนุสามารถขายหน่วยลงทนุได้ตามวนัท่ีกําหนดเท่านัน้ กองทนุไม่มี
ตลาดรองมารองรับ การสง่คําสัง่ขายต้องผา่นตวัแทนท่ีได้รับอนญุาตเทา่นัน้ 
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การลงทนุในตราสารของประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน มีความเส่ียงท่ีสงูมากกว่าซึ่งเป็นลกัษณะของตลาดดงักล่าวท่ี
ระบบการให้บริการต่างๆยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ดังนัน้ราคาสินทรัพย์อาจมีความผันผวนสูงกว่าในตลาด
ดงักลา่ว จากการเก็งกําไร การซือ้ขายของนกัลงทนุรายยอ่ย และการขาดสภาพคลอ่ง 

ความเส่ียงเฉพาะด้านของผลติภณัฑ์:  
กองทนุมีความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน เศรษฐกิจของประเทศจีนมีความแตกต่างจากประเทศพฒันาแล้ว
ในหลายด้าน รวมถึงการมีส่วนร่วมของรัฐบาลต่อพฒันาการทางเศรษฐกิจ การเติบโตและการควบคมุอตัราแลกเปล่ียน 
ขณะท่ีกรอบการควบคุมด้านกฎระเบียบและกฎหมายในตลาดทุนและบริษัท ยังไม่ได้รับการพฒันาเทียบเท่าประเทศ
พฒันาแล้ว การเติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมาอาจดําเนินตอ่ไปหรือไมดํ่าเนินตอ่ไปก็ได้ 

กฎหมายและกฎเกณฑ์ในประเทศจีนหลายข้อยงัไม่ได้รับการทดสอบ และการนํามาใช้ยงัขาดความชดัเจน โดยเฉพาะการ
ควบคมุอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัคอ่นข้างใหมแ่ละแนวทางการนํามาใช้ยงัมีความไม่แน่นอน กฎระเบียบดงักลา่วให้อํานาจกบั 
China Securities Regulatory Commission (CSRC) และ State Administration of Foreign Exchange (SAFE) ในการ
ตีความแนวทางการนํามาใช้ ซึง่อาจเพิ่มความไมแ่น่นอนของการบงัคบัใช้กฎหมาย 

ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนกําลงัอยู่ระหว่างการพฒันา และความผนัผวนของหุ้น A-Shares อาจส่งผลกระทบต่อ 
NAV ของกองทุน หากมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนมากในภาวะท่ีตลาดไม่มีสภาพคล่อง อาจทําให้การขาย
สนิทรัพย์ต้องทําในระดบัราคาท่ีต่ํากวา่มลูคา่ท่ีควรจะเป็น และทําให้กองทนุอาจขาดทนุได้ 

ตลาดหุ้น A-Share ถือเป็นตลาดท่ีมีความผนัผวนและไม่มัน่คง (มีความเส่ียงท่ีการซือ้ขายหุ้นอาจถูกระงับหรือมีการ
แทรกแซงจากรัฐบาล) การซือ้ขายหน่วยลงทนุอาจต้องหยดุชะงกั 

ความเส่ียงจาก RQFII: 
กองทนุจะลงทนุในสินทรัพย์ท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ RQFII ผ่านใบอนญุาต RQFII ของบริษัทจดัการ หากบริษัทจดัการสญูเสีย
ใบอนญุาตนี ้กองทนุอาจต้องขายสนิทรัพย์ออกและสามารถได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัจากการดําเนินการดงักลา่ว 

กฎระเบียบ RQFII ซึง่ควบคมุการลงทนุในสนิทรัพย์ RQFIIs และการนําเงินกลบัของกองทนุ เป็นกฎระเบียนท่ีค่อนข้างใหม ่
การปรับเปล่ียนกฎระเบียบในอนาคตโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อใบอนญุาตของบริษัทจดัการ 
และความสามารถในการนําเงินกลบัของกองทนุ 

กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากข้อจํากดัการลงทนุผ่าน RQFII ทําให้เกิดการชะงกัในการส่งคําสัง่ซือ้ขาย และการส่งมอบ
หลกัทรัพย์ผา่นโบรคเกอร์และผู้ รับฝากสนิทรัพย์ และความไมแ่น่นอนในการจดัเก็บภาษี 

ความเส่ียงตอ่อตัราแลกเปล่ียน: 
หากสินทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าลงทนุไม่ตรงกบัสกลุเงินท่ีกองทนุระบไุว้ การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกลุเงิน
สนิทรัพย์ท่ีลงทนุและสกลุเงินของกองทนุอาจกระทบตอ่ราคา NAV ของกองทนุได้ กองทนุอาจมีการป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน โดยวิธี active หรือ passive กองทนุอาจไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเต็มจํานวนโดย
ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในแต่ละช่วง รวมถึงมมุมองในอนาคต ต้นทนุการป้องกนัความเส่ียง และสภาพคลอ่งของสกลุเงินท่ี
เก่ียวข้อง 

ในกรณีท่ี Class ของกองทนุไม่ได้กําหนดเป็น SGD การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง SGD และสกลุเงินของ 
Class นัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคา NAV ของ Class ได้ 
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ความเส่ียงตอ่ตราสารอนพุนัธ์: 
การลงทนุในอนพุนัธ์ (รวมถึงสญัญา Forward ของอตัราแลกเปล่ียน และสญัญา Futures ของดชันี) อาจต้องวางเงิน
หลกัประกนัข้างต้นและวางเงินหลกัประกนัเพิ่มเติมโดยมีการแจ้งให้ทราบในระยะสัน้ หากการเคล่ือนไหวของตลาดไปใน
ทิศทางตรงข้ามกบัสถานะของสญัญา หากการขอหลกัประกนัไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลา กองทนุอาจต้อง
ปิดสถานะของสญัญาในภาวะขาดทนุ ดงันัน้การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์จึงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยกองทนุมี
การควบคมุการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ และมีระบบเพ่ือติดตามดสูถานะของอนพุนัธ์ท่ีเข้าลงทนุ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 

(1) ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ 
Class หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั เช่น เง่ือนไข
การลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตาม
ความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็น เป็นต้น 
และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุได้เลิกโครงการในขณะท่ีบริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุ
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน่ ฟันด์ ทัง้นี ้เม่ือปรากฏกรณีดงักล่าวข้างต้นบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ โดย
เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกั และ/
หรือการเปล่ียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอ่ืนใด โดยจะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบาย
การลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้ายกองทนุดงักล่าว บริษัท
จดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจสง่ผลให้ ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้
ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหารและจดัการลงทนุโดย UOB Asset 
Management Ltd (Singapore) หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไชน่า 
เอ แชร์ อินโนเวชัน่ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัท
จดัการจะประกาศให้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั 

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศท่ีเก่ียวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทนุ รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือประกาศอ่ืน
ใดท่ีกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีใ้นภายหลงั บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดงักล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้การสรุปสาระสําคญัในสว่นของกองทนุ United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc ได้ถกู
คดัเลือกมาเฉพาะสว่นท่ีสําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้อง
กบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ ได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
จนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ
ขายหน่วยลงทนุแล้วเพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ 
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 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้
ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็น
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 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ 
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ
จดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมใดๆ
ท่ีสามารถหกัจากเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได้โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน่ ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 
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อนึ่ง บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน่ ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจาก
กองทุนเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการอาจจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อ
กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดย
จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน่ ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 
 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 

ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการ ถึง 
14.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

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

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการถัดจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น 
บญัชีเงินฝากเป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ 
บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- 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 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะเปล่ียนแปลงวนั – เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัส่งคําสัง่ล่วงหน้า 
ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
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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 หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 
(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 ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว    
1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3)  หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 
(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จาก ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติหรือ 
(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่     
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงันี ้
1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า
ได้ในสาระสําคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
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การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 
3 วนัทําการ 
 
2.   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ 
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ ผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2)  รายงานการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้  ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

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

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง 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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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

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 ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว 
เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 

3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 1,496,276,604.29 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 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. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
16 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
17. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  

 

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,
เกียรตินิยมอนัดบั1),              
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
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), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก  

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

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

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 

 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ 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 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ช่ือ  :  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

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 ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

2.  ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุ
จะทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถ
บริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อยา่งมีนยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
 

3. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการ
ทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   

4. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing 
positions) หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ 
ทําให้เป็นการจํากดัความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

6.  ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถงึอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสว้อป และ/หรือสญัญาฟอร์
เวิร์ดได้ซึง่มีผลตอ่ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศท่ีกองทนลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือ
ลดความเส่ียงในสวนนี ้
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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 หรือ ข้อ 3.13.2 สว่น
ท่ี 2 ข้อ 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  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด 
                  ตามแบบ 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  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

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

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
       นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  
       regulated market 

 6 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
       หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
       ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุ 
       ท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ 
       ทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET  
       หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของ 
       บริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ 
       ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
       ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ      
       แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย 
       ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

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 2 หรือ ข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมี
ลกัษณะตาม 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 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรม
ทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
     

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 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 ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 
(ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา 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 หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MFได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้ 
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แตไ่มร่วมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน  12 เดือน 
2.4   total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน 
B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ
หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

 4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 

 5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตรา
สารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

global exposure limit 
7.2.1  กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 
          จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 
7.2.2  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 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนึง่ 
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  
เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.2  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้น
แตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุ ดงันี ้
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
      โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
     (1.1)  มีขนาดเลก็  
     (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
     (1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้  
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน 
(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 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 1 อัตราตามโครงการ 2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้) ไม่เกนิร้อยละ 2.64825 ต่อปี
1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ตอ่ปี
1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ตอ่ปี
1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ตอ่ปี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)  
2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 
2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 3 อัตราไม่เกนิร้อยละ 5.35 ต่อปี
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 4 
 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย 

หรือเศษของ 500 หน่วย5

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 5

6. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการ ตามท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด
 
หมายเหต ุ 
1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี

จะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าว หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) 

2 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

4 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
รายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของ
สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักลา่วโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อน
การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้
ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)   
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 
 

 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 ในกรณีท่ี บลจ. มีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียด 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  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 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 

 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) และอาจลงทนุเพ่ือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ ทําให้กองทนุรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับ
ความเส่ียงได้สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนีมี้ความเส่ียงมากกว่า
กองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุจํานวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทนุสงูกว่าการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  
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 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุหลกัมีการจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน (รวมถึงการไถ่ถอนผ่านการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน) เกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ
กองทนุหลกั ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุและมลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืน
หรือคําสัง่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ รวมทัง้อาจไมไ่ด้รับเงินคา่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ 

 กองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุนีไ้ปลงทนุ มีการลงทนุกระจกุตวัในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณา
การกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
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