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หนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 

 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอนฮานซ์ โกรท ซีเลค็ท์ ฟันด ์

United Enhanced Growth Select Fund : UENHAN-M 

                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุทีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว  (feeder fund) 

   กองทนุรวมเพือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 

วันทีได้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม : 29 ตลุาคม 2564 

วันทีจดทะเบียนกองทนุรวม : 12 พฤศจกิายน 2564 

นโยบายการลงทุน :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc  

(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึงเป็นกองทุนทีจัดตังและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) 

โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึงกองทุนหลักจดทะเบียนทีประเทศ

สิงคโปร์ และเป็นกองทุนทีจัดตัง (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Securities and Future Act 

(Chapter 289) of Singapore) โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore   ซงึเป็นหน่วยงานกํากบั

ดูแลตลาดทุนทีเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทังนี กองทุนมี

นโยบายการลงทุน ซงึจะส่งผลให้มี net exposure ทีเกียวข้องกับความเสียงต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 

กองทนุหลกัเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ซงึจะลงทนุในหน่วยของกองทุนรวมอืนทีมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทุนมีการเติบโตอย่างสมําเสมอ โดยกองทนุหลกัจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมทีลงทนุในหุ้นของบริษัททีมีการเติบโต

สงูกว่าค่าเฉลียของตลาด ซงึจะทําให้ได้รับผลตอบแทนส่วนเกินทนุทีสงูกว่าตลาด แต่ด้วยกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวก็จะ

ส่งผลให้คา่ความผนัผวนสงูกว่าค่าเฉลียโดยทวัไปของตลาดเช่นกนั 

กองทนุหลกัมีการกําหนดนําหนกัการลงทนุไว้ในเบืองต้น โดยจะลงทุนในกองทุนรวมทีมีการกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์

ทีเกียวข้องกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ทวัโลก ประมาณร้อยละ  และจะลงทุนใน 

กองทุนรวมทีเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกับหุ้นและหลักทรัพย์ อาทิ American Depository Receipts ทีออกโดย

องค์กร/บริษัทในภูมิภาคเอเชีย (รวมถงึประเทศญีปุ่ น) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ประมาณร้อยละ   โดย

กองทนุหลกัจะใช้กลยุทธ์การลงทนุแบบ Core Strategy (Core Strategy หมายถงึ การลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stocks) 
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ทีมีอยู่ในตลาดโดยทัวไป โดยไม่จําเพาะเจาะจงว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด หรือมีแนวโน้มการเติบโตในประเภทใด) ใน

สดัส่วนร้อยละ  ส่วนทีเหลือร้อยละ 40 จะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic Strategy (Thematic Strategy หมายถึง 

การลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในบริษัททีเติบโตตามกระแสหรือธีมทีกําหนดโดยผู้จดัการกองทุนในแต่ละช่วงเวลา ซงึจะเป็น

การลงทุนเฉพาะในบริษัทของกลุ่มอตุสาหกรรม หรือตามแนวความคิดทีผู้จดัการกองทุนได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น Artificial 

Intelligence Healthcare และ Disruptive Technologies) ทงันี นําหนกัการลงทุนแบบ Core Strategy และ แบบ Thematic 

Strategy อาจปรับเปลียนเพิมขึนหรือลดลงได้ประมาณร้อยละ 20 จากนําหนักทีประมาณการข้างต้น อนึง กองทุนหลกัมี

เป้าประสงค์ทีจะลงทุนในกองทุนรวมอืนทีบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนทีหลากหลาย ทงันี เพือให้เกิดการกระจาย

ความเสียงและลดการกระจกุตวัด้านการลงทนุโดยผู้จดัการกองทุนเพียงไม่กีราย  

นอกจากนีกองทนุหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกนัความเสียง และ/หรือเพือ

เพมิประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM))  

ทงันี บริษัทจัดการจะส่งคําสงัซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปยงัประเทศสิงคโปร์ (SINGAPORE) ในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทนุหลกัจะนําเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลกัทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

(USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอืนใด หากมีการเปลียนแปลงโดยกองทุนหลกัในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิแก้ไข

รายละเอยีดโครงการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ   

สําหรับเงินลงทนุส่วนทีเหลือนนั กองทนุจะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตํากว่าอนัดบัทีสามารถลงทนุได้ (Non-

Investment Grade) หรือตราสารหนีทีไม่มีการจัดอนัดับความน่าเชือถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนทีไม่ได้จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรกต็าม กองทนุอาจมีไว้ซงึตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุน

ได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment 

grade) หรือตราสารทีได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะทีกองทนุลงทนุเท่านนั  

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ :     

ผู้ลงทนุมีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์

ในตา่งประเทศเพือลดความเสียงจากการมุ่งเน้นทีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยกองทนุแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี 

 หน่วยลงทนุชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป (ชือย่อ : UENHAN) สําหรับผู้ลงทนุทวัไป 

 หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (ชือย่อ : UENHAN-SSF)  สําหรับผู้ลงทนุทีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ

ส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุน 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

2,000 ล้านบาท  

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลักษณะใด ? 

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป : เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีมุ่งหวงัผลตอบแทนทีดี

จากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ใน

ระดบัสูง โดยผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับสว่นใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน  

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : เพือให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวม

เพือการออม ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 10 ปี นบัจากวนัทีซือหนว่ยลงทนุ ดงันนั เงินลงทนุทีนํามาลงทุน

ควรจะเป็นเงินออมระยะยาว และเหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีมุ่งหวังผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดย

ผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

4. ปัจจยัใดทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ ? 

1. ผลการดําเนินงานของกองทนุ United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc (กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนัและไม่คุ้มครองเงินต้น 
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6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :   ปีนบัจากวนัสินสดุรอบบญัชีครังก่อนหน้า 

วนัทีสนิสดุรอบบญัชีครังแรก  :  ไม่เกิน  ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

7. กองทุนต่างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุน ปัจจยัความเสียงทสีาํคัญ และผลการดําเนินงานอย่างไร ? 

ลักษณะสําคัญของกองทนุ United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc  (กองทุนหลัก) 

ชือกองทนุ : United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc 

บริษัทจดัการ : 

(Management Company) 

UOB Asset Management Ltd 

วันทจีัดตงั United Global Diversified 

Portfolios (Umbrella Fund) 
15 กนัยายน 2558 

วันทจีัดตงั United Enhanced 

Growth Select – Class T USD 

Acc (กองทุนหลัก) 

9 กนัยายน 2564 (เปิดเสนอขายตงัแต่วนัที 12 พฤศจกิายน 2564)  

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ (Fund of Funds) 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 

การลงทุน : 

กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ซึงจะลงทุนในหน่วยของ

กองทุนรวมอืนทีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีการเติบโตอย่างสมําเสมอ  โดย

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมทีลงทุนในหุ้นของบริษัททีมีการเติบโตสูงกว่า

ค่าเฉลียของตลาด ซึงจะทําให้ได้รับผลตอบแทนส่วนเกินทุนทีสูงกว่าตลาด แต่ด้วย    

กลยุทธ์การลงทุนดงักล่าวก็จะส่งผลให้ค่าความผันผวนสูงกว่าค่าเฉลียโดยทวัไปของ

ตลาดเช่นกัน  โดยกองทุนหลักมีการกําหนดนําหนักการลงทุนไว้ในเบืองต้น โดยจะ

ลงทนุในกองทนุรวมทีมีการกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์ทีเกียวข้องกบัหุ้นของบริษัท           

จดทะเบียนและมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ทวัโลก ประมาณร้อยละ  และจะ

ลงทุนในกองทุนรวมทีเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกับหุ้ นและหลักทรัพย์ อาทิ 

American Depository Receipts ทีออกโดยองค์กร/บริษัทในภูมิภาคเอเชีย (รวมถึง

ประเทศญีปุ่ น) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ประมาณร้อยละ  โดย

กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Core Strategy ในสัดส่วนร้อยละ             

ส่วนทีเหลือร้อยละ 40 จะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic Strategy ทงันี นําหนัก

การลงทุนแบบ Core Strategy และ แบบ Thematic Strategy อาจปรับเปลียนเพิมขึน

หรือลดลงได้ประมาณร้อยละ  จากนําหนกัทีประมาณการข้างต้น อนงึ กองทนุหลกัมี

เป้าประสงค์ทีจะลงทุนในกองทุนรวมอืนทีบริหารจัดการโดยผู้ จัดการกองทุนที

หลากหลาย ทงัน ีเพือให้เกิดการกระจายความเสียงและลดการกระจกุตวัด้านการลงทุน

โดยผู้จดัการกองทุนเพียงไม่กีราย 
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Benchmark (กองทุนหลัก) ไม่มี เนืองจากผู้จดัการกองทนุหลกัเห็นว่าปัจจบุนัยงัไม่มีดชันีใดทีสอดคล้องกบักลยทุธ์

การลงทนุของกองทนุหลกั 

ประเทศทีจดทะเบียนจดัตัง สิงคโปร์ (SINGAPORE) 

วันทาํการซือขาย ทกุวันทําการซอืขายของกองทุนหลกั 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 

ของกองทนุ : 

State Street Trust (SG) Limited 

Bloomberg Ticker : UNEGSTU SP 

Bloomberg Benchmark Ticker : กองทนุหลกัไม่มี Benchmark 

Website https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-

details.page??mstarid=F000015T4B 

(ทีมาของข้อมลู: Class A SGD Acc  ซงึเป็น Class อ้างองิ เนืองจาก Class T USD Acc 

ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมทีเก็บจากกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ สงูสดุร้อยละ 2 ต่อปี (ปัจจบุนั ร้อยละ 0.50 ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ  

Trustee Fee สงูสดุร้อยละ 0.25  ต่อปี 

ปัจจุบนั ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี                      

(โดยมีค่าธรรมเนียมขนัตํา S$5,000 ต่อปี) 

Administration Fee ปัจจุบนั ร้อยละ 0.05  ต่อปี  

Registrar and transfer agent Fee ร้อยละ 0.125 ต่อปี หรือ S$15,000 ต่อปี แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกวา่  

โดยค่าธรรมเนียมสงูสดุทีคิดจะไม่เกิน S$25,000 ต่อปี 

Valuation and accounting fees สงูสดุร้อยละ 0.20  ต่อปี (ปัจจบุนั ร้อยละ 0.03 ต่อปี) 

Audit Fee, Custodian Fee, Transaction 

costs and other fee charges 

ตามข้อตกลงกบับุคคลทีเกียวข้อง โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยแตล่ะประเภทอาจ

มากกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปี เป็นสดัส่วนต่อมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 
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ค่าธรรมเนียมทีเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสังซือ สงูสดุร้อยละ 5 (ปัจจบุนั ไม่มี) 

ค่าธรรมเนียมการสังขาย สงูสดุร้อยละ 1 (ปัจจบุนั ไม่มี) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียน สงูสดุร้อยละ 2 (ปัจจบุนั ไม่มี)  

อนงึ กองทนุหลกัอาจเพิมเตมิหรือเปลียนแปลงการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุได้  

ความเสียงทีสําคัญของกองทุนหลัก: 

. ความเสียงด้านตลาด รวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่ 

- ราคาหลกัทรัพย์ทีกองทนุเข้าลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย และมมุมอง

ตลาด ซงึจะกระทบต่อมลูค่าของหลกัทรัพย์ 

- ตลาดประเทศเกิดใหม่อาจมีความเสียงทีแตกต่างจากประเทศพฒันาแล้ว รวมถงึมีความเสียงทีเพิมขนึดงัต่อไปนี ความเป็น

ชาตินยิม ความไม่แน่นอนทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง การพงึพาการสง่ออก ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์และ

อตัราแลกเปลียน เงินเฟ้อ รัฐบาลอาจมีการควบคมุการลงทุนและการสง่เงินกลบัประเทศ การแทรกแซงเศรษฐกจิโดยรัฐบาล 

การบญัชีและการกํากบัดแูลกิจการ กฏระเบียบทีไม่เข้มงวด และอาจมีระยะเวลาการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ทีนานขึน 

2. ความเสียงจากการลงทนุในตราสารทนุ 

-การลงทนุในตราสารทนุมีความผนัผวนสงูกว่าการลงทนุในตราสารหนี ซงึจะส่งผลกระทบต่อราคาและความผนัผวนของ ตราสารทีเข้าลงทนุ 

3. ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

- กองทนุมีการลงทนุในตราสารของภมิูภาคเอเชียและประเทศเกดิใหม่ ซงึมกัมีความเสียงสูงขึนตามธรรมชาติของตลาด

ดงักล่าว ซงึการบริการรับฝากทรัพย์สิน การชําระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์อาจยงัไม่พฒันาอยา่งเตม็ที การลงทนุใน

ตลาดดงักล่าวจะมีความผันผวนสูงกว่า เนืองจากการเก็งกําไร การลงทนุของนกัลงทนุรายย่อยเป็นจํานวนมากและการขาด

สภาพคล่อง 

4. ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

- ในกรณีทีการลงทนุเป็นสกลุเงินทีแตกต่างจากสกลุเงินของกองทนุ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนของสกุลเงินดงักล่าว

กบัสกลุเงินของกองทนุ อาจส่งผลต่อมลูค่าของหน่วยลงทุนได้ ผู้จดัการกองทุนอาจป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนอาจไมส่ามารถป้องกนัได้ทงัหมด โดยขนึอยู่กบัสถานการณ์ของแตล่ะกรณี รวมถงึแนวโน้ม 

ต้นทุนการป้องกนัความเสียง และสภาพคล่องในตลาดของสกลุเงินทีเกียวข้อง  

- ในกรณีทีชนิดหน่วยลงทนุของกองทุนไม่ได้กําหนดเป็น SGD การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนระหว่าง SGD และ  

สกลุเงินของชนิดหน่วยลงทนุอาจสง่ผลเสียต่อมลูค่าของหน่วยของชนิดหน่วยลงทุนดงักล่าว  

5. ความเสียงจากการลงทนุในตราสารอนุพันธ์ 

- การลงทนุใน Financial Derivative Instrument (FDI) มีความเสียงทีเกียวข้องกบั FDI ซงึรวมถงึความเสียงด้านเลเวอเรจและ       

ความเสียงจากการขายชอร์ต การลงทนุใน FDI (รวมถงึสญัญาซอืขายเงนิตราตา่งประเทศล่วงหน้าและสญัญาซือขายล่วงหน้าของ

ดชันีตราสารทนุ) อาจต้องมีการฝากเงินเริมต้นและเงินฝากส่วนต่างเพิมเติมในเวลาอนัสนัหากตลาดเคลือนตัวไปในทศิทาง       

ตรงกนัข้ามกบัตําแหน่งการลงทนุ ดงันนัจงึจําเป็นอย่างยงิทีการลงทนุใน FDI จะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ โดยผู้จดัการ          

มีระบบการควบคมุและติดตามการลงทนุใน FDI 
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6.ความเสียงจากการลงทุนแบบ fund-of-funds 

กองทนุย่อยมีความเสียงทางอ้อมทีเกียวข้องกบัหน่วยงานอ้างองิ ได้แก่ 

- ไม่สามารถควบคมุวิธีทีผู้จดัการบุคคลทีสามทําการลงทุน หรือว่าพวกเขาจะดําเนินการตามคํารับรองทีให้โดยพวกเขาได้หรือไม ่

- NAV ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบหรือล่าช้าจากปัญหาในการประเมินมลูคา่ของกองทุนอ้างอิง 

- กองทนุอ้างองิอาจลงทนุใน Financial Derivative Instrument (FDI) ซงึอาจเพิมกําไรหรือขาดทนุ มีโอกาสได้รับหรือสญูเสีย

เงนิมากกว่าต้นทุนจริงของ FDI 

- กองทนุจะรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมทางอ้อมทีผู้จดัการและผู้ให้บริการอนืๆ 

- แต่ละกลยุทธ์ทีกองทนุเข้าลงทนุมกัจะเกียวข้องกบัความเสียงทีซบัซ้อนทีมคีวามแตกต่างกนั ซงึส่วนมากไม่ได้อธิบายไว้ในหนงัสือชีชวน 

ในกรณีทีกองทุนหลกัมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการ ซงึบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที

จะแก้ไขเพิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลนั 

 

เงือนไขอืนๆ 

(1) ในกรณีทีชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทุนหลกัทีกองทนุลงทนุนนัไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class 

หรือกองทุนหลกัทีกองทุนลงทุนมีการเปลียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั เช่น เงือนไขการ

ลงทนุ นโยบายการลงทนุ อตัราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทนุหลกัทีกองทนุลงทนุมีการกระทําผิดตามความเห็น

ของหน่วยงานกํากบัดูแลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเมือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลียนแปลง

กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณี

ทีกองทุนหลักทีกองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะทีบริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด 

ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ ทงันี เมือปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตาม 

ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทีจะพิจารณาเปลียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลกั และ/หรือการ

เปลียนแปลงสกลุเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอืนใด โดยจะนําเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอืนใดทีมีนโยบายการลงทนุ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้ายกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจ

พิจารณาดําเนินการในครังเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึง       

หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนทีบริหารและจัดการลงทุนโดย UOB Asset 

Management Ltd  หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท         

ซีเล็คท์ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทงันี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะ

ประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยพลนั 

(2) ในกรณีทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไข

เพิมเติมประกาศทีเกียวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้า หรือประกาศอืน

ใดทีกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีในภายหลัง บริษัทจดัการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว

เพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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ทงันี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc  ได้ถูกคดัเลือกมา

เฉพาะสว่นทีสําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันนั ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบั

ภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทนุหลัก)  

 

  
 

 
หมายเหตุ : 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิง

ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

ทีมาของข้อมลู : Class A SGD Acc ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 ซงึเป็น Class อ้างองิ เนืองจาก Class T USD Acc ยงัไม่

เปิดเสนอขาย 
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   คําถามและคาํตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 

 

1. กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

 

 

 

ทงันี จํานวนเงินขนัตําของการสงัซอืครังแรก และจํานวนเงินขนัตําของการสงัซือครังถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย

หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุ ตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย

จนถงึเวลา 15.30 น.  

 บริษัทจดัการอาจเปลียนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซือหนว่ยลงทนุดงักล่าว ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะ

ปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศ

ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการกําหนดให้วันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ

ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุน

ปลายทางจดทะเบียน และเป็นวนัทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการ

ของตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการทีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการ 

รับชําระคา่ซอืหน่วยลงทนุจากกองทนุปลายทาง และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิมเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวันทีเป็นวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

ผู้สงัซือหนว่ยลงทนุสามารถซือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที 

- บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

โดยจะต้องกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบคําสงัซอืหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทงันําใบ 

คําสงัซอืหน่วยลงทนุ และเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทนุเตม็จํานวน รวมทงัส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที  

บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 ทงันี ผู้ลงทนุทีสนใจสงัซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบญัชีซือหน่วยลงทนุด้วยตนเองทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการ

ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)  หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสงัซือหน่วยลงทุนต้องกรอก

รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามที

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอืนใดตามทีบริษัทจัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปที 

บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจดัการกําหนด 

 ในการสงัซือ ผู้สงัซือรับรองทีจะซือหน่วยลงทนุตามจํานวนทีสงัซอืหรือน้อยกว่าทีสงัซือไว้ตามทีบริษัทจดัการจะ

พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสงัซอืดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียใน

กรณีทีไม่ได้รับการจดัสรรตามจํานวนทีสงัซอื  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสังซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการ     

ซอืขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตาม เรือง “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั และเรือง 

การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้     

ผู้ ซือหนว่ยลงทนุไว้ใน เรือง “เงอืนไขการขายหน่วยลงทนุ”  

ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุสามารถยืนเอกสารการสงัซือหน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ 

หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และเมือเจ้าหน้าทีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ

ซือคืน (ถ้ามี)  ได้ตรวจสอบเอกสารการสงัซือและเงินค่าสงัซือว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสังซือ

หนว่ยลงทนุทีเจ้าหน้าทีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สงัซอืไว้เป็นหลกัฐาน  

ทงันี การสังซือหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ

ขายหน่วยลงทุนแล้วเพือให้บริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผู้สงัซือจะไม่สามารถยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทุนได้ 

เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง

ดงักล่าว ซงึจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ

แล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเริม / หยุดการให้บริการ ทงันี โดยจะปิดประกาศไว้

ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 

 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก  : 

 สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวก

ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วย

ลงทนุดงักล่าวเป็นราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

ทงันี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ใน เรือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ

คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง” 

ทงันี บริษัทจัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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วิธีการขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่ มือการลงทุน

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม : 

 ผู้สนใจสงัซือหน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั พร้อมกบัใบคําสงัซือหน่วยลงทนุ และใบ

เปิดบัญชีหน่วยลงทุน ได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มี

หนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

(ถ้ามี) โดยผู้สนใจสงัซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั และ/

หรือใบคําสงัซือหนว่ยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือคู่มือการลงทนุสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิด

เพือการออม และ/หรือเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(www.uobam.co.th) หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทงันี ตามวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอนืใดทีบริษัทจัดการกําหนด 

ทงันี ในการเปิดบญัชีเพือซือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมเป็นครังแรก บริษัทจดัการจะจดัให้มี คู่มือการลงทนุให้กบั  ผู้ ถือ

หนว่ยลงทุนซงึผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและปฏบิตัิตามเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

อนึง การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน ผู้สงัซือ หรือผู้ ลงทุนมี

หน้าทีต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศึกษา

ได้จากคูมื่อการลงทนุ) 

 

หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

1. ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการ

ตรวจสอบการซอืหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน 

2. บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิด

เพือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด โดยจะนําส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีซือหน่วย

ลงทุนจนถึงสินสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามทีหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศ

กําหนด 

สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนชวัคราว / ถาวรตามที

บริษัทจดัการเห็นสมควร ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนการใช้สิทธิ

ปิดรับคําสงัซือหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลียนแปลงดงักล่าว 

 

 การรับชําระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือหน่วยลงทนุ 

 1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 (1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็น

เงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
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เดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการ

กําหนด ทีรับคําสงัซือภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นนั 

 โดยผู้สังซือจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 

หรือประเภทออมทรัพย์ ทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารพาณิชย์อืนใดทีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบญัชี

สงัซอือนืๆ เพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 (2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารทีผู้สงัซือชําระค่าซือหน่วยลงทุนไม่

สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง

จ่ายเงินธนาคารทีผู้สงัซือชําระค่าซือหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครังแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

บริษัทจดัการจะยกเลิกคําสงัซือนนัๆ ทนัที 

 ( ) ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนที

จดัตงัโดยบริษัทจดัการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวน

จะหกักลบลบหนีกบับริษัทจดัการไม่ได้ 

 ( ) ผู้ลงทนุทีสงัซอืหน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสงัซอืหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน

คา่สงัซอืหน่วยลงทุนไม่ได้ 

 

 2. INTERNET (ถ้ามี) 

 เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินใน

บญัชีเงินฝากเป็นจํานวนทีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายงั

บญัชีสงัซอืหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิดขนึ 

 

3. บตัรเครดติ (ถ้ามี) 

 เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการ

หกัเงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวน

ดงักลา่วมายงับญัชีสงัซือหรือบญัชกีองทุนทีบริษัทจดัการเปิดขนึ 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์  13 

4. บริการการลงทนุตามแผนการลงทุนอตัโนมตั ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี)  

 สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนแบบสมําเสมอด้วยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงนิจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีเงินครบ

ตามทีระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือ

หน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านันเพือซือหน่วยลงทุนหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สงัซือในงวด

ใดมีไม่เพียงพอทีบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพือซือหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีที

ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือหน่วยลงทุนมากกว่า  กองทุน และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตมีไม่

เพียงพอทีจะซือหน่วยลงทุนได้ครบตามทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทงัหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก

บญัชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุใน“หนงัสือยินยอมให้หักบญัชีเงินฝากหรือ

บญัชีบตัรเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทงันีบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มี

การหกับญัชเีงนิฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอทีจะหกัออก

จากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน  เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใช้

บริการสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนราย

ดงักลา่วทนัที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

5. การชําระเงนิค่าซอืหนว่ยลงทนุโดยวิธีการอืนๆ  

 บริษัทจัดการอาจเพิมเติมวิธีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธีการอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือ

เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมชําระเงินค่าซอืหน่วยลงทุนโดยวิธีการอืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บ

รักษาเงินค่าซือหน่วยลงทนุแล้วนนั หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุน

จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ใน

บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิดไว้

กบัธนาคารพาณิชย์ ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการ

จะได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสิน

วันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วนัทีได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที    

ผู้ ซือจะได้รับต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์  14 

การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนนิการขายหนว่ยลงทนุตามจํานวนทงัหมดทมีีคําสงัซือหน่วยลงทนุในวนัทําการซือขายหนว่ยลงทนุและ

เพมิจํานวนหน่วยลงทนุทีขายในวนัทําการถดัจากวันทําการซือขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามเรือง “การไม่ขายหรือไม่รับ

ซอืคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั” โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสินวนัทําการขายหน่วยลงทนุนนัเป็น

เกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามทีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลกัการสังซือก่อนได้ก่อนตามวันทีได้รับใบคําสังซือ

พร้อมเงนิค่าซือเต็มจํานวน  

ในกรณีทีการสงัซือพร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนทีซือเข้ามา ทงันี บริษัทจดัการจะจัดสรรหรือไม่

จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทงัหมดกไ็ด้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

การคืนเงนิค่าซือหน่วยลงทุน 

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก  : 

ในกรณีทีผู้ สังซือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการคืนเงินชําระค่าซือในส่วนทีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายชือผู้สงัซือหน่วย

ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังทีอยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีบริษัท

จดัการได้รับเงินค่าซือหน่วยลงทุนทีไม่ได้รับการจดัสรรนนั  

 

- การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 

ตามทีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ 

(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

 ทงันี ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมเปิดให้ทําการสงัซือหน่วยลงทนุโดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทนุตลาดเงิน 

และ/หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ 

โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ นนั บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของ

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

เงอืนไขในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ 

หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป 

 การสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนงึ (“กองทุนเปิด

ต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการจะ

ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิดต้นทาง 

(ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็น

การทํารายการภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทนุบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านนั บริษัทจัดการไม่
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อนุญาตให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจัดการ

เป็นรายกรณี 

 ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีทําการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตวัแทนขาย

ของบริษัทจัดการนัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทังนี ขึนอยู่กับระบบงานของตัวแทนที    

ทําการเปิดบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคญั 

 อนงึ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 

ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจาก

กองทุนเปิดทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขนึอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน

ระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขในการสบัเปลียนการถือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 อีกทงั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้

ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทาง

ทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจดัการ และ/

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนงึ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ เพือ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจดัการกําหนดเทา่นนั การสบัเปลียน

การถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือ   

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดย

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุ

ของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามทีได้ระบุไว้ในโครงการจัดการ เรือง 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการหรือ

ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนยืนคําสัง

สบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้  

โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณี

เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่

อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจาก      

บริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
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ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนัน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงิน

ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนโอนย้าย

หน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน 

ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด ทังนี 

วันทีลงทุน หมายความว่า วนัทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการ

ออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออม หรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการ

ออมอนื ให้หมายความถงึวันทีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือการออมของรายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการสับเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/

หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด ทงันี บริษัทจดัการจะจดัส่ง

ให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ สามารถสบัเปลียนหนว่ยลงทุนตามทีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยงักองทุนรวม

เพือการออมหรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือ

การออมตามทีบริษัทจัดการกําหนด ซึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และ

วิธีการตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด  

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ    

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกกองหนงึ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจัดการ โดย    

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก

กองทนุเปิดต้นทางเพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม      

(กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยงักองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน (กองทุนปลายทาง) 

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิด

ให้บริการทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

( ) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การ

บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของ

บริษัทจดัการอืน 

ก. กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็น

กองทนุเปิดต้นทาง  
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การสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกกองทุนหนึง ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท

จดัการอืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน   

ข.    กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็น

กองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิด

ปลายทาง”)  

ผู้ลงทุนจะต้องดําเนินการให้บริษัทจัดการอืนของกองทุนเปิดต้นทาง ชําระเงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากทีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทงัดําเนินการให้มี

การจดัทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุให้แกบ่ริษัทจดัการ    

 

( ) การสบัเปลียนหนว่ยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมเพือการออม

หรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทนุ

อืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุน

ชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ใน

โครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีชวน  

บริษัทจดัการจะดําเนนิการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขาออก

จากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเงือนไข ตามทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทุนรวมอืน  

(“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม ภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียน           

หนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชชีวน 

ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม     

(“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุรวมอืนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวันเริมเปิดให้บริการ ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนงึ ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจดัการอาจเปลียนแปลงเพมิเตมิการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุได้ โดยขนึอยู่กบัดุลยพินจิของบริษัทจดัการ และ

จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือการออม

หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยังกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน            

บริษัทจดัการจะโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงัหมดภายใน  วนัทําการนบัแต่วนัทไีด้รับ

คําสงัจากผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ

เหน็ชอบหรือมปีระกาศกําหนดเป็นอยา่งอืน 

หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ทงันี บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสงัสบัเปลียน (ขาเข้า) เป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัทจดัการ 

เห็นว่าการหยดุรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสดุ หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทนุเปิดและ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยว่า 3 วนัทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ

คําสังสับเปลียน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลียนแปลงดงักล่าว 

 

 วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั

และเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ตามเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนดของ

ทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์สงูสดุทีจะเกิดขนึแก่กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  ซงึบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบก่อนล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้อง

เป็นไปตามเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนดของทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 

 ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน  

หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป 

 ในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ มูลค่าหน่วยลงทนุทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสบัเปลียน

จะกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนดงันี  

( ) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ

สบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ 

วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันทีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย

คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

 ทงันี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น

จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการ การ

สบัเปลียนจะกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนดงันี  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการ

สบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุ   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

(2.1)  การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ การกําหนด

ราคาสบัเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที

บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซอืหนว่ยลงทุนจากกองทนุเปิดต้นทาง  

( . ) การสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมทีอยู่ภายใต้การ

บริหาร ของบริษัทจัดการอืน การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมือสินวันทําการทีบริษัท

จดัการถือวา่ได้รับเงินคา่ซือหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง  

ทงันี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น

จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 

 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนตามทีได้ระบุไว้ในเรือง “ค่าธรรมเนียม

และคา่ใช้จา่ยทีเรียกเกบ็จากผู้สงัซอืหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ และกองทุนรวม” 

  

 วธีิการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ  

 บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี  

 (1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตดิต่อขอรับใบคําสงัสบัเปลียนได้ทีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 (2) ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเท่านนั  

 (3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสับเปลียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทงัส่งมอบเอกสารหรือ

หลกัฐานใด ๆ ตามทีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซอืคืน (ถ้ามี) 

 ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินทีต้องการสับเปลียนในใบคําสังสบัเปลียนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลียน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที

ปรากฏอยู่ในรายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนนั 

 ทงันี บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสงัสับเปลียนให้แก่ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
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(4)  บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวน      

หนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี 

 (4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด

ต้นทางตามเกณฑ์ ในเรือง “ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน” ในวันทําการ        

ถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าว และจะเพิมจํานวน      

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ

สบัเปลียนเข้าดงักล่าว  

 (4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด

ต้นทางในวนัทําการถดัจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปลียนออกดงักล่าวของ 

กองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ในเรือง “ราคาขายและ

ราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน” ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับเปลียนในช่วง

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือในวันทําการถดัจากวันทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของ

รายการสบัเปลียนเข้าดงักล่าวสําหรบัการสบัเปลียนภายหลงัการเสนอขาย หนว่ยลงทุนครังแรก 

 (5) ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าว

นนั บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 

 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อืนๆ 

 บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทนุผ่านทางสืออเิล็กทรอนิกส์อนืๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  

 ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ           

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

เงอืนไขอนื : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ

เงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและ

ผู้ถือหน่วยลงทนุ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาทผีู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์  21 

 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทนุทัวไป 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 
 

 ผู้ลงทุนทีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสงัขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจัดการ 

หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริมเปิดทําการถึง

เวลา 14.00 น. ทงันี บริษัทจดัการจะประกาศวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รับ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง

ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ  

ทงันี บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของ

วันทําการรับซอืคืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทนุต่างประเทศ

ทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ ซึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเกียวกบัวันหยุดทําการในต่างประเทศดงักล่าว

ไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการอืนใดอนัจะ

เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่าย

เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนุนการขาย

หรือรับซอืคืน (ถ้ามี) ทงันี ตามทีผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทงันี ในกรณีทีมีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามทีแจ้งไว้ได้ เช่น 

บญัชีเงินฝากเป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ 

บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอืนๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อม

สงัจา่ยเฉพาะระบชืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

 
- บริษัทจดัการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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-  ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

 

บริษัทจดัการกําหนดให้วันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ

กองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลกั

จดทะเบียน และเป็นวันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขาย

กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือขาย

หนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพมิเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวัน – เวลาซือขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสัง

ล่วงหน้า ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สูงสดุทีจะเกิดขึนแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นสําคญั ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
หลักเกณฑ์เพมิเติมสําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ในการจดัการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนนั บริษัทจัดการจะบนัทึกบัญชีเงินลงทุน

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจดัการจะคํานวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน     ออกก่อน” (First In 

First Out – FIFO) ทังนี วันทีลงทุน หมายความว่า วันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือ    

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม หรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมอืน ให้หมายความถงึวนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทนุเริมแรกในกองทนุรวมเพือการออมของ

รายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจดัการจะจดัทําหนงัสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่งหนังสือดงักล่าว

ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเมือมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพือเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยืนแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม หรือเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม

คําสงัซือหน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทุนทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สงัซือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี  

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ทีจะลงทนุเพือให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง 

3. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน

ทีได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์  23 

4. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทนุเกนิกว่าวงเงินทีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซงึมีนโยบายทีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสังซือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น 

กฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพือ

รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจดัการ 

3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทรัีบไว้แล้ว และการหยดุรับคําสงัซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของ 

กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุใดเหตุหนึงดังนี โดยได้รับ

ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

(2) มีเหตทีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึ

เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตงัแต่ 1 สตางค์ขึนไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที

ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม   หรือ  บริษัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี  

(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนัทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน 

เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบเรืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด  ๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการ

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ

สํานกังานโดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้     

บริษทัจดัการรับซือคืนหน่วยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามลําดบัวนัทีส่งคําสงัขายคืนก่อนหลงั 
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การไม่ขายหรือไม่รับซอืคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้ว 

การดําเนินการในกรณีทีผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที

ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาทสีมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที 

สน. 9/2564 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่

รายยอ่ย และกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถดําเนินการได้สงูสดุ ไม่เกิน 5 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักล่าว

จากสํานกังาน โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจําเป็นต้องระงบั

การซอืขายหนว่ยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ อนัเนืองจาก เหตจํุาเป็นตามกรณีใดกรณีหนงึ

ดงันี 

1. ไม่สามารถจําหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตสุมผล  

2. ไม่สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

3. มีเหตจํุาเป็นอนืใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

อนงึ การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. /  เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพือผู้ลงทุน

ทวัไป กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทีมิใชร่ายย่อย และกองทนุรวมเพือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

ทงันี การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุ (suspension of dealings) ด้วยเหตอุืน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทน. 11/2564 

เรือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู้ ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ        

ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบคุคล 

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที        

บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหนว่ยลงทุนของกองทนุรวมเปิดไมถู่กต้องโดยมีมูลค่าตงัแต่ 1 สตางค์ขนึไป และคิดเป็น

อตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข

ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ

หยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับ  คําสงัซอื

หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทีิจะหยดุรับคําสังซือ / คําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน เป็นการชัวคราวหรือถาวรก็ได้  

ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรับคําสงัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทนุ

เปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ

ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ

ให้บริษัทจดัการหยุดรับคําสงัซือ คําสงัขายคืนหรือคําสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชวัคราว

ตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสังซือ คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการส่งคําสังซอืหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลักเกณฑ์ที   

บริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบริษัทจดัการกําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจดัการเท่านนั ได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการ

นําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลา    

การถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  

อนงึ ผู้ถือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออม ไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหนว่ยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ    

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยงักองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน บริษัทจัดการจะโอนเงิน

ลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงัหมดภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทีได้รับคําสงัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่

ในกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอย่างอนื 

ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขของทงักองทุนเปิดต้นทาง และ

กองทนุเปิดปลายทาง 

5. กองทุนรวมนีกําหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเตมิ 

2. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทนุของกองทุนรวม

เพือการออมหรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออม ทงันี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th   
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  คําถามและคาํตอบเกียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กบั 

ผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

และ/หรือรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้

ภายหลงั ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลง หรือ

เพมิเตมิรูปแบบและ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากดัสิทธิ กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที

เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู ่

3. ช่องทางและวธีิการทีผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงและการดําเนินการ

ใช้สิทธอิอกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 

ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดต่อได้ที  

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

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

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี 

6. ในกรณีทีต้องมีการวางทรัพย์ซึงผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างไร ? 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงทีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูลํิาเนาเพือการวางทรัพย ์
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  คําถามและคําตอบเกียวกับบุคคลทเีกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บุน เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั อภิศกัดิศริิกลุ  กรรมการ 

4. นางกลัลิกา บษุปวนชิ  กรรมการ 

5. นายวนา พูลผล  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา  พูลผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัดกิุล กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร  

3. นายเจดิพนัธุ์  นธิยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  

4. นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2564) 

 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุนรวม  

UENHAN เทา่กบั 1,365,827,840.80 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 30 ธนัวาคม ) 

UENHAN-SSF เทา่กบั.....................บาท (ข้อมลู ณ วนัที.............................) 

หมายเหตุ : UENHAN-SSF จะเริมเปิดเสนอขาย  มกราคม  จงึยงัไม่มีมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของหนว่ยลงทนุชนิดดงักลา่ว 

 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบูลย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธุ์ นธิยายน กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 

9. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

10. นายชลชั เตมิศรีเจริญพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นธิยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒ ิ  กรรมการ 

4. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ  กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 

7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ  กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทนุรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที 11 สิงหาคม 2564)  

 

ชือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที

ความ

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,    

เกียรตินิยมอนัดบั 1),  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑติ, 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ,  

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 

 

 

หวัหน้าฝ่าย 

การลงทนุ 

สินทรัพย์   

ทวัโลก 
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ชือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกียวข้องกบั 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นายกติติพงษ์ กงัวานเกียรติชัย* 

ผู้อํานวยการอาวโุส (1),  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตร์),                       

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์), (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  

บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  

บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต          

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

  Domestic Equity                                               

Assistant Portfolio Manager–Portfolio 

Manager, บลจ. ซไีอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันติวงศ์,CFA 

ผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต,  

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

 บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ซไีอเอ็มบี-พรินซเิพิล จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 

 ผู้จัดการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากัด 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ,                          

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ 

    (การเงิน)  

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Fund Manager,                           

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 Fixed Income Portfolio Manager,                  

บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,     

เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน 

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

* ปฏบิตัหิน้าทีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุนี มีดังนี   

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ อนืๆ (ถ้ามี) 

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ  

 บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ  

ชือ  :  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 

9. รายชือผู้สอบบัญชีของกองทนุนีคือ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ

นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลมิสกลุ 

รายละเอียดเพมิเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

บริษัท พีวี ออดทิ จาํกดั 

100/19 ชนั 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอืนทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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    ช่องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกียวกบักองทนุได้ที 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสยีงในการลงทนุของกองทุนรวม 
 

 

1. ความเสียงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ทีกองทนุเข้าไปลงทุน ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์

ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพอืลดความเสยีง : 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง

สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

 

2. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Risk) 

 ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงนิตราสกลุต่างประเทศมีการเปลียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง:  

กองทุนอาจใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงดงักล่าวโดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซงึอาจมีต้นทนุสําหรับการ

ทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทนุทีเพิมขนึ   

 

3. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขนึลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืนฐาน ดงันันหากกองทนุมี

การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พืนฐาน (Underlying 

Security)  

แนวทางการบริหารเพอืลดความเสยีง : 

กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปลียน โดยมีวัตถปุระสงค์เพือลดความเสียง

เท่านนั ทังนีการป้องกันความเสียงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีเพิมขึนหากอัตรา

แลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัทีกองทนุคาดการณ์ไว้อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสียงจากการ

ทีคูส่ญัญาไม่ปฏิบตัติาม ดงันนั เพือลดความเสียงดงักล่าวกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตงั 

ขนึหรือธนาคารพาณิชย์ 
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4. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk)  

คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหาร, การ

เปลียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตาม

ระยะเวลาทีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง:  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง

สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

5. ความเสียงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง

ภายในประเทศทีกองทุนลงทนุ เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

ในการบริหารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตอืุนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถงึอาจ

ทําให้กองทุนเกิดความเสียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซงึมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับ

จากการลงทุน 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน

ปัจจยัพืนฐานต่างๆของประเทศทีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนนัๆ เพือ

ลดความเสียงในสวนนี 
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อตัราส่วนการลงทุน 
 

ส่วนที  : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย  ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ตํากว่า 

2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ทีมีเงือนไขตามประกาศทีเกียวข้องกบัการลงทนุกําหนด ไม่จํากดัอตัราส่วน  

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอย่างหนงึดงันี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20%1 

  

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรือศกุกู ทีผู้ออกจดัตงั

ขนึตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนงึดงันี 

5.2.1   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอยีดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนันบัแต่

วันทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  

5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้า 

 แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวันชาํระหนี > 397 วันนบัแต่วนัที

ลงทนุ ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพยส์ินดงันี  

6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์   

ซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุ้นของบริษัทดงักล่าวซือขายในกระดาน

ซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาด      

ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงบริษัททีอยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือขาย

ใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 

6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1 
 

6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรือศกุูกทีผู้ออกจดัตงั

ขนึตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่างประเทศ หรือ  

ผู้ออกจดัตงัขึน ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ.

ตา่งประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอยีด

ตามแบบ filing 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สิน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี  

6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนันบัแต่

วันทีลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment 

grade 

 6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หนว่ย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียน

ซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทวัไปของ SET 

หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ หนว่ย

ดงักล่าวทีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอน

หน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน

กิจการโครงสร้างพืนฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่

กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด 

6.8 หนว่ย CIS ทมีีเงือนไขตามประกาศทีเกียวข้องกบัการลงทนุ

กําหนด ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจด

ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ 

SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ

หน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิก

ถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการ

ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืนฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด และ

มีลกัษณะตาม . .  

8 ทรัพยส์ินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5%  
 

1 หรือไมเ่กิน 10% เมือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 

national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศทีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผูกพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale ได้ 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ ออกตราสารหรือ

คูส่ญัญา แล้วแต่กรณี 

. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange  

 

ส่วนที  : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่ม

กจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรม

ทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 10%  

**หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั group limit  

. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) *** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ         

ตวัสญัญาใช้เงิน ทีนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขา

ในต่างประเทศของ นิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจา่ย 

หรือคูส่ญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบญัช ีเว้น

แต่เป็น MF ทีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย

ตามรอบอายกุองทุน  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุที                          

อายคุงเหลือ ≤ 6 เดือน                                       

ทงันี เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ  ≥ 1 ปี  



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์  38 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

   

2 ทรัพยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือ

แต่กองทนุได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้

ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุน 

สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการ

เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ

ขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมรีะยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 

hold ทีลงทนุในตวัแลกเงนิ ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมี

สญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ทีมีอายไุม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือ

มีการลงทนุใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายุ

สอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซงึได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ  ในส่วนที  : อตัราส่วน

การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single 

entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN 

ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

.    มีลกัษณะตาม . .  และ . .  ของข้อ  ในส่วนที  : 

อตัราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา 

(single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

6 derivatives ดงันี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม  

derivatives ทีมี วตัถปุระสงค์เพือ 

 การลดความเสียง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่ 

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives 

ทีมิใชเ่พือการลดความเสียง (non-

hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่ม ีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย

ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มี การลงทุนแบบซบัซ้อน4 

 จํากดั net exposure ทีเกดิจากการลงทนุใน derivatives โดย

มลูคา่ความเสียหายสงูสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง

เป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
 

หมายเหตุ : “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การลงทนุ

ในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex 

strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหน้า

ทีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอยีดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF ไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั product limit 

 

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ

บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั  

2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนี   

กงึทนุ ตราสาร Basel III 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ ออก 

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

และศกุูก ของผู้ออกรายใด

รายหนงึ (ไม่รวมถงึตราสาร

หน ีภาครัฐไทย หรือ ตราสาร

หนภีาครัฐต่างประเทศ) 

ทงันี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา

บัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนํามูลค่าหนีสินทาง

การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้

โดยข้อมูลหนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และ

ในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด6 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ ออกรายนันเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออก 

ตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) 

ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

 2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 

บลจ. ลงทุนเพือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีที  

ผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกจิสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.)  

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ ทีออกหนว่ยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง   

4 หน่วย infra ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน  ใน  ของจํานวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทุน infra ทีออกหน่วยนนั  

เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน 

( )  มีขนาดเล็ก  

( )  จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน  ปี 

( )  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทนุ

ใดกองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย property ทงัหมดของกองทนุ property ทีออก

หน่วยนนั เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง   

5   หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีนัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ

บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดับสากล เช่น 

International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 

(US GAAP) เป็นต้น 

6   รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันีการคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเตมิ 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 1 อตัราตามโครงการ 2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด (ทปีระมาณการได้)  ไม่เกินร้อยละ 2.64825 ต่อปี 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ต่อปี 

1.2  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ต่อปี 

1.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ต่อปี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทีประมาณการไม่ได้)  

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจา่ยจริง 

2.2 ค่าใช้จา่ยอนืๆ ตามทีจา่ยจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเกบ็จริงทงัหมด 3 อตัราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี 

 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อตัราตามโครงการ 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 4 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหนว่ยลงทนุ 4 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 4  

 3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า5 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

 3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก5 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 
500 หน่วย6 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลยีนชือ สกลุ ทอียู ่และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 6 

6. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลียเงินคืนกรณีเลิกโครงการ ตามทธีนาคารพาณิชย์กําหนด 

 

หมายเหต ุ 

1 ทงัน ีค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

2 อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิทงัหมดหกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมดทียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน ของช่วงตงัแต่วนัถัดจากวนัทีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครังลา่สดุจนถึงวนัทคํีานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัราร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทงันี คา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้รวมภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

4 ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกบัผู้สงัซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
รายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะปิดประกาศไว้ทีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน   
(ถ้าม)ี และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 อตัราไมเ่กินร้อยละของมลูคา่หนว่ยลงทุน 

6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผู้ถือหนว่ยลงทุนในวนัทยีนืคําขอทํารายการ 

 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ในโครงการ โดย

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขนึดงักล่าว โดย

บริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซอืขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม 

และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถงึความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทุนทีเสนอขายนนั 

 ในกรณีที บลจ. มีธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการทีผู้ ถือหน่วย

ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมลูอืนเพมิเติม เช่น Website เป็นต้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทนุ ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทนุนีเมือเห็นว่าการลงทนุใน

กองทนุนีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขนึจากการลงทนุได้ 

 ในกรณีทีมีเหตกุารณ์ไมป่กตผิู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนลา่ช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนงัสือชีชวน 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั จงึ

ไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทงันี ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงิน

หรือผลการดําเนนิงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัทีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลทีเกียวข้อง (Connected Person) 

ได้ ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่ านเครือข่ าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที

สมาคมบริษทัจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพือทีบริษัทจดัการจะสามารถ

กํากบัและดแูลการซอืขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศทีปิดไว้หน้าบริษัท

จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักล่าวทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนงัสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต และ

เมือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงกอ่นตดัสินใจลงทนุ 

 ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทุนรวมดงักล่าวเมือมีความเข้าใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 
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 กองทุนไทยและกองทุนหลักมีการลงทุนหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 

(Efficient Portfolio Management) จึงทําให้กองทุนรวมนีมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์

อ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง

โดยตรงจงึเหมาะสมกบัผู้ลงทุนทีรับความเสียงได้สงู 

 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 

Management) และอาจลงทนุเพือป้องกนัความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน (FX Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการ

กองทนุ ทําให้กองทุนรวมมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมอืนจงึเหมาะสมกบัผู้ลงทุนทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับ

ความเสียงได้สูงกว่าผู้ลงทนุทวัไป 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนีมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมที

ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช้เงินลงทุนจํานวนทีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน

หลกัทรัพย์อ้างองิโดยตรง  

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดังนัน หากผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย           

ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 กองทนุหลกัมีการจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือการยกเลิกรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ทีอตัรา

ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของทุก class ของกองทุนหลักรวมกัน ข้อจํากัดดังกล่าวจะถูกใช้กับ           

ผู้ถือหน่วยลงทุนทกุรายตามสดัส่วนรายการทีได้รับการอนมุตัิ โดยหน่วยลงทนุทีไม่ได้รับการไถ่ถอนหรือไม่ถูกยกเลิก 

จะได้รับการไถถ่อนหรือยกเลกิในวนัทําการถดัไป หากจํานวนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ยงัคงเกินอตัราทีกําหนดไว้ กองทนุ

อาจเลือนการไถ่ถอน/การยกเลิก ในลักษณะเดียวกนั จนกว่าจํานวนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะอยู่ในอตัราทีกําหนดไว้ 

ในกรณีทีคําสงัการไถ่ถอน ถูกเลือนออกไป กองทุนหลกัจะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันทําการ ทงันี คําสงัการไถ่ถอนที

ถกูเลือนออกไปจะได้รับการดําเนินการก่อนคําสงัทีได้รับตามมาในภายหลงั 

ดงันนั ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทนุในวนัทีส่งคําสงัขายคืนหรือคําสงัการ

สบัเปลียนหนว่ยลงทนุนนั รวมทงัอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ 

 กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเสียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (ทีมาของข้อมูล : Class A SGD Acc จาก 

Morningstar ณ วนัท ี31 กรกฎาคม 2564 ซงึเป็น Class อ้างองิ เนืองจาก Class T USD Acc ยงัไม่เปิดเสนอขาย)  

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป และชนิดเพือการออม ทงันี ผู้ลงทุน

ควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทงั 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ เพือเพิม

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักลา่ว กอ่นวนัเปลียนแปลง ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด

ของหนว่ยลงทนุ ทรัพย์สินทงัหมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกอย่างเทา่เทียมกนั 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์  45 

 มูลค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณ

มลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุแต่ละชนิด 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออมไมส่ามารถนําหนว่ยลงทุนไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขการลงทนุ และจะต้องคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนนัจะต้องชําระเงินเพมิ และ/หรือเบยีปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม รวมทงัสอบถามรายละเอียด

เพมิเตมิและขอรับคูมื่อภาษีได้ทีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทงัหมด ดงันนั หาก    

ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถ

ตรวจสอบข้อมลูได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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