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กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์

United Global Balanced Fund : UGBF 
 
                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว  
  (feeder fund) 
   กองทนุรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 23 ธนัวาคม 2558 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 2 กมุภาพนัธ์ 2559 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund 
class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียงกองทนุเดียว ซึง่เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารจดัการโดย 
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และ เป็น Société d'Investissement à Capital Variable (“SICAV”) โดย 
เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึง่
จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็นกองทนุท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) โดยกองทนุหลกัมี
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวและสร้างรายรับให้กบันักลงทนุ ผ่านการลงทนุใน 
ตราสารทุนและตราสารหนีข้องบริษัททัว่โลก รวมไปถึงตราสารหนีท่ี้ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดย
รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์ตามความเหมาะสม  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุหลกัอาจป้องความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตาม
ดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ  



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์  2 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไปยงัประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูป
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทนุหลกัจะนําเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทนุต่อในหลกัทรัพย์ในรูปสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกลุเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM 
Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทัง้นี ้
กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดย
ส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 
(Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนั
การเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไมมี่การกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และ
มีการลงทนุใน derivatives ท่ีแฝงอยูใ่นธุรกรรม structure note ท่ีเป็น puttable / callable bond เท่านัน้ รวมถึงจะลงทนุ
ในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับ
นโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ 

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจ
ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้ในส่วนของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี ้ท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) 
และตราสารทนุของบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่
ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือเป็นตราสารท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ( Listed Securities ) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 

 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์
ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2566 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ แตมี่การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุโดยกองทนุแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ
ดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ช่ือย่อ : UGBF-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (ช่ือย่อ : UGBF-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุลธรรมดาเปิดโอกาส
ให้ผู้ลงทนุรับรายได้จากสว่นตา่งจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

 หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (ช่ือยอ่ : UGBF-SSF)  สําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการสทิธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือ
สง่เสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 
20,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบั
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ :
เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น
เงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับส่วนใหญ่
มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม : เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวม
เพ่ือการออม ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุ ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุ
ควรจะเป็นเงินออมระยะยาว และเหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุส่วนท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัสงู โดย
ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ผลการดําเนินงานของกองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global 
Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
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5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี 

7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

ลักษณะสาํคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C 
(acc) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน : 
JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - 
USD (hedged) 

ผู้จัดการกองทุน : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

วันที่จัดตัง้กองทุน 
JPMorgan Investment 
Funds – Global Balanced 
Fund: 

19 มกราคม 2538 

วันที่จัดตัง้ class: JPM 
Global Balanced C (acc) 
- USD (hedged) 

27 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม (Multi-asset) 

วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน : 

กองทนุ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C 
(acc) - USD (hedged) มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวและสร้าง
รายรับให้กบันกัลงทนุ ผา่นการลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีข้องบริษัททัว่โลก รวมไปถึงตราสาร
หนีท่ี้ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ตามความเหมาะสม 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เกบ็
รักษาทรัพย์สนิของกองทุน  

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Website : https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-balanced-c-
acc-usd-hedged-lu0957039927#/overview 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอ่ืนใดนอกเหนือจาก
สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ (USD) โดยคํานงึถงึและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุ
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การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุ
เงินอ่ืนใด โดยเป็นการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็ว
นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้หากกองทนุหลกัมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูข้างต้นท่ีไม่ใช่ข้อมลูท่ีมีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง
ข้อมลูดงักลา่ว เพ่ือให้สอดคล้องกบักองทนุหลกั โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 

 ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 
  

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ มลูคา่ของตราสารอนพุนัธ์มีความผนัผวนสงู เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ตราสารอ้างอิงเพียงเลก็น้อย อาจทําให้มลูค่าของตราสารอนพุนัธ์เปล่ียนแปลงได้อย่างมาก ทําให้การลงทนุดงักลา่วอาจเผชิญกบั
ภาวะขาดทนุเป็นจํานวนมาก 

ความเส่ียงจากการป้องกันความเส่ียง (Hedging Risk) แนวทางการป้องกนัความเส่ียงเฉพาะอย่างท่ีกองทนุใช้ อาจทํางานได้
ไม่สมบรูณ์ อาจไม่เหมาะสมในบางช่วงเวลา หรืออาจล้มเหลวได้ กองทนุสามารถใช้แนวทางการป้องกนัความเส่ียง ในด้านสกุล
เงิน ดเูรชัน่ ตลาดหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือ การป้องกนัความเส่ียงมีคา่ใช้จ่าย ซึง่ทําให้ผลตอบแทนจากการลงทนุลดลง 

ความเส่ียงจากการ Short Position การมี short position (การลงทนุท่ีราคาของธุรกรรมจะเคล่ือนไหวตรงกนัข้ามกบัราคาของสินทรัพย์) 
โดยผา่นการใช้ตราสารอนพุนัธ์ จะทําให้กองทนุขาดทนุหากราคาตราสารอ้างอิงปรับตวัขึน้ การขาดทนุดงักลา่วในเชิงทฤษฎีไม่มีกรอบจํากดั 
เพราะราคาสนิทรัพย์สามารถปรับตวัขึน้ได้ไมมี่ท่ีสิน้สดุ ขณะท่ีการขาดทนุจากการลงทนุผ่านเงินสด จะไม่สามารถขาดทนุเกินกว่ามลูค่าเงิน
ท่ีเข้าลงทนุได้ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนี ้

พนัธบัตรรัฐบาล: ตราสารหนีท่ี้ออกโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มีความเส่ียงด้านตลาด อัตราดอกเบีย้และอันดับความน่าเช่ือถือ 
รัฐบาลอาจผิดชําระหนีใ้นพนัธบตัรรัฐบาล ทําให้ผู้ ท่ีถือพนัธบตัรอาจถกูร้องขอให้เล่ือนการชําระหนีอ้อกไป และไม่มีกระบวนการ
ล้มละลายท่ีทําให้เจ้าหนีส้ามารถเรียกเก็บมลูคา่หนีท้ัง้หมดหรือบางสว่นได้ 

ตราสารหนีท่ี้อยู่ในระดบัลงทนุได้ (investment grade): มีความเสี่ยงจากการถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะทําให้ราคาของ
ตราสารหนีป้รับตวัลดลง แม้ว่าตราสารหนีด้งักลา่วจะมีความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนีต่ํ้าแต่ก็มีโอกาสผิดชําระหนีไ้ด้ การถกูลด
อนัดบัความน่าเช่ือถืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตราสารและทําให้เกิดแรงกดดนัให้ราคาปรับตวัลดลง ตราสารหนีมี้
ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และอาจทําให้เกิดความผนัผวนของราคาอย่างมาก การเพิ่มขึน้ของอตัรา
ดอกเบีย้จะทําให้ราคาตราสารปรับตวัลดลง ขณะท่ีการลดลงของอตัราดอกเบีย้จะทําให้ราคาของตราสารปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ตราสารหนีท่ี้ต่ํากวา่ระดบัท่ีสามารถลดทนุได้ (below investment grade): เป็นตราสารหนีท่ี้มีความผนัผวนและมีสภาพคลอ่งกวา่
ตลาดสารหนีร้ะดบัท่ีลงทุนได้ และมีความเส่ียงจากการผิดชําหระหนีท่ี้สงูกว่า ในบางครัง้ตราสารหนีท่ี้ต่ํากว่าระดับท่ีสามารถ
ลงทนุได้จะมีความออ่นไหวตอ่อตัราดอกเบีย้น้อย แตจ่ะออ่นไหวตอ่การเปล่ียนแปลงของพืน้ฐานเศรษฐกิจ 

ตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated): เป็นตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากบริษัทจดั
อนัดบัท่ีเป็นอิสระ โดยจะได้รับการพิจารณคณุภาพของตราสารโดยผู้จดัการกองทนุในช่วงเวลาท่ีเข้าลงทนุ 

ความเส่ียงตลาดประเทศเกดิใหม่ การลงทนุในประเทศเกิดใหม่มีความเส่ียงสงูกว่าการลงทนุในประเทศท่ีพฒันาแล้ว และอาจ
มีความผนัผวนท่ีสงูกวา่และสภาพคลอ่งท่ีต่ํากวา่ 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 
หมายเหตุ : 
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

ทัง้นี ้ การเปลี่ยนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ และเปล่ียนกองทนุหลกัเป็น 
JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) มี
ผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
 
ทัง้นี ้ จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น.  

 บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะ
ปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศ
ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทํา
การของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ี
กองทนุปลายทางจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนั
ทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจาก
การรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุปลายทาง และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ี 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอก

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบ
ตามท่ีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชี และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไป
ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะ
พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ใน
กรณีท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการ     
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตาม เร่ือง “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ และเร่ือง 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุให้     
ผู้ ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ใน เร่ือง “เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ”  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือ    
รับซือ้คืน (ถ้ามี)  ได้ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ
ขายหน่วยลงทนุแล้วเพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ 
เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้
ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก  : 
 สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทนุบวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ใน เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเป็นวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคําส่ังซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือการลงทุน
สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม : 
 ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิด
บญัชีหน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชี ้
ชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/
หรือใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือคู่มือการลงทนุสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออม และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัให้มี คูมื่อการลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและปฏิบติัตามเพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
อนึ่ง การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน้ ผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ลงทุนมี
หน้าท่ีต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศกึษา
ได้จากคูมื่อการลงทนุ) 
 
หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิสาํหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 
1. ในการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม บริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานในการ
ตรวจสอบการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังาน 
2. บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด โดยจะนําสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุ
จนถงึสิน้สดุระยะเวลาการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด 

สําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราว / ถาวรตามท่ี
บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนการใช้สิทธิ
ปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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 การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

 1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 (1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น
เงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

 โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั 
หรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 (2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้ สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั่ง
จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
บริษัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

 (3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ี
จดัตัง้โดยบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวน
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

 (4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงิน
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
 2. INTERNET (ถ้ามี) 
 เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินใน
บญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงั
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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 3. บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
 เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการ
หกัเงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวน
ดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
 4. บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)  
 สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบัตรเครดิต 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบ
ตามท่ีระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หกับัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุล่วงหน้า” เท่านัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวด
ใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่
เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุใน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือ
บญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มี
การหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออก
จากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้
บริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนราย
ดงักลา่วทนัที โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
 5. การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  
 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ใน
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัท
จดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้
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เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตาม เร่ือง “การไม่
ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่” โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั่งซือ้ก่อนได้ก่อนตามวันท่ีได้รับใบ     
คําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 
การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการ
คืนเงินชําระค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยูใ่นใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  
 

- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใด (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
ตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน 
และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 
บาลานซ์ ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์  11 

 

เงื่อนไขในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิละชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

 การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็น
การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้ บริษัทจดัการไม่
อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการ
เป็นรายกรณี 

 ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขาย
ของบริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทํา
การเปิดบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 อนึ่ง บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุ
เปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/
หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทาง
ท่ีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนดเท่านัน้ การสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้   
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการจัดการ เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการหรือ
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ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนย่ืนคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้  
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณี
เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่
อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจาก      
บริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

ในการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมนัน้ บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาท่ีลงทุน และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนโอนย้าย
หน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน 
ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ทัง้นี ้
วนัท่ีลงทนุ หมายความว่า วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการ
ออมในแตล่ะรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการ
ออมอ่ืน ให้หมายความถงึวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุเร่ิมแรกในกองทนุรวมเพ่ือการออมของรายการท่ีรับโอนนัน้ 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย
ลงทนุชนิดเพ่ือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ไปยงักองทนุรวม
เพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือ
การออมตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือ
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือ    
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดย    
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจาก
กองทนุเปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี  ้สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม      
(กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอ่ืน (กองทุนปลายทาง) 
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ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิด
ให้บริการทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(2) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการอ่ืน 

ก. กรณีท่ีกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็น
กองทนุเปิดต้นทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุน 
ชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอีกกองทุนหนึ่ง ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน   

ข.    กรณีท่ีกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็น
กองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”)  

ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทัง้ดําเนินการให้มี
การจดัทําและสง่มอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ    
 
(3) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการออม
หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทนุ
อ่ืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุ
ชนิดเพ่ือการออม (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวม
อ่ืน  (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 
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ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี  ้สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม     
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการ ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอ่ืน            
บริษัทจดัการจะโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้รับ
คําสัง่จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เหน็ชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิสาํหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียน (ขาเข้า) เป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ 
เห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยว่า 3 วนัทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ
คําสั่งสับเปล่ียน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
 
 วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของ
ทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบก่อนล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 
 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิละชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

 ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียน
จะกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 
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(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ 
วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

 ทัง้นี ้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วันทําการ การ
สบัเปล่ียนจะกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

(2.1)  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทนุเปิดต้นทางท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การกําหนด
ราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ี
บริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง  

(2.2) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหาร ของบริษัทจดัการอ่ืน การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการท่ีบริษัทจดัการ 
ถือวา่ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง  
ทัง้นี ้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
 ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ในเร่ือง “ค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม” 
  
 วธีิการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

 (1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) 

 (2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  
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 (3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสาร
หรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ี
ปรากฏอยู่ในรายการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

 (4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

 (4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางตามเกณฑ์ ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว และจะเพิ่มจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ
สบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

 (4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าวตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง
ตามเกณฑ์ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัจดทะเบียนกองทนุ
สําหรับการสับเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการ
กําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก 

 (5) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าว
นัน้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ         
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
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เงื่อนไขอ่ืน : 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูได้ 
 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 
 ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึง
เวลา 14.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของ
วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศ
ท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่ว
ไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น 
บญัชีเงินฝากเป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ 
บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
 
 
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ี
กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของ
ตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ
ชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนั – เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัสง่คําสัง่
ล่วงหน้า ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 หลักเกณฑ์การซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ จะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 
12  ครัง้   ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุ หรือจาก
กําไรสทุธิและ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักล่าว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักล่าวจะทําให้จํานวน
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลกัฐานท่ี
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินตามมลูค่าหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกู
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักลา่ว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
จะนําเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัดงักลา่ว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่ง
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในโครงการ โดยการโอนเงิน
เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตาม
หลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 

 หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิสาํหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ในการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมนัน้ บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาท่ีลงทุน และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดัการจะคํานวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน  ออกก่อน” (First In 
First Out – FIFO) ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุ หมายความว่า วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือ    
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน ให้หมายความถงึวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุเร่ิมแรกในกองทนุรวมเพ่ือการออมของ
รายการท่ีรับโอนนัน้ 

บริษัทจดัการจะจดัทําหนงัสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่งหนังสือดงักล่าว
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือเป็นข้อมลูแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการดําเนินการย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน

ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 
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ทัง้นี  ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

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

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

 
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจัดการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ

ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง

เก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุ
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ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยุดรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

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

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทาง  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือ    
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน บริษัทจดัการจะโอนเงิน
ลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้รับคําสัง่จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
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ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และ
กองทนุเปิดปลายทาง 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมรั่บโอนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือ
วา่เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจํากัดสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ี
เกินดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์  0-2033-9999 

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 

6. ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมลิาํเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างไร ? 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  
รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์     กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ  

 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

UGBF-A เทา่กบั 477,037,699.26 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
UGBF-N เทา่กบั 2,149,513,912.48 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 

UGBF-SSF เทา่กบั 20,973.17 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  
IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
9. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ  กรรมการ 
4. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ  กรรมการ 
5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 
7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ  กรรมการ 
8. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ  กรรมการ 
9. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
10. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 
11. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ  กรรมการ 
12. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
13. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร  กรรมการ 
14. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
15. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 
16. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์  กรรมการ 
17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 
18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565)  
 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม 

หน้าที่
ความ

รับผดิชอบ 

นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,  
เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบ ี(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   
ทัว่โลก 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์  28 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทนุรวม 

หน้าที่ความ
รับผดิชอบ 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),                       
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต          
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

  Domestic Equity                                               
Assistant Portfolio Manager–Portfolio 
Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์,CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต,  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

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

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายนพพล นราศรี* 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,                          
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต
    (การเงิน)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมปิโตรเลยีม 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Fund Manager,                           
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
 Fixed Income Portfolio Manager,                  
บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,     
เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ 
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้  

ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดรับซือ้คืน
อัตโนมัต ิ

ชนิดรับซือ้คืน
ปกต ิ

ชนิดรับซือ้คืน
เพ่ือการออม 

1. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7000   - 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2095-8999   

3. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5000   

4. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115   - 
5. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2285-1555   

6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1428   - 
7. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600   

8. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2095-8999   - 
9. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621   

10. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294   

11. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543   

12. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั : โทรศพัท์ 0-2508-1567   

13. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์  (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050   

14. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000   

15. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000   

16. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234   

17. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456   

18. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000   

19. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123   

20. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999   

21. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000   

22. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400   

23. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000   

24. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000   

25. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2658-8888   

26. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111   

27. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000   

28   บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800   

29.  บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1621 -  - 
30.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-5000   

31. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 หรือ 0-2861-6090   

32.  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888   - 
33.  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111   - 
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ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ชนิดรับซือ้คืน
อัตโนมัต ิ

ชนิดรับซือ้คืน
ปกต ิ

ชนิดรับซือ้คืน
เพ่ือการออม 

34.  บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000   

35. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000   - 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888   

37. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100   

38. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222   

39. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   - 
40. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400   

41. บริษัทหลกัทรัพย์  ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2633-6000   - 
42. บริษัทหลกัทรัพย์  โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 - - 

43. บริษัทหลกัทรัพย์  ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 - - 

44. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677   - - 

45. บริษัทหลกัทรัพย์  ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 - - 

46. บริษัทหลกัทรัพย์  ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 - - 

47. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 - - 

48. บริษัทหลกัทรัพย์  ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 - - 

49. บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2088-9797 - - 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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9. รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 
 
1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการ
ทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง
เท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกันความเส่ียงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอัตรา
แลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการ
ท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตาม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ 
ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 
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4. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

5. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจ
ทําให้กองทนุเกิดความเสี่ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับ
จากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือ
ลดความเส่ียงในสวนนี ้
 

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

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

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 
2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

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

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ี
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้ ≤ 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

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

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้า 
 แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดาน
ซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.
ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

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

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบั
แตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั
บคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment 
grade 
 6.6.1 reverse repo 
 6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ หน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 
6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ        
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทํา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

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

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

8 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5%  
 
1 หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale ได้ 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรม
ทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark + 10% 

**หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) *** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติ
บคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ 
< 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุท่ี             
อายคุงเหลือ ≤ 6 เดือน                           
ทัง้นี ้เฉพาะ MFท่ีมีอายโุครงการ  ≥ 1 
ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 
2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทนุ
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้ 
2.2  SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กิน
อายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  

3 หน่วย property ไมเ่กิน 15% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่
ท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี  1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้
8.1 การเข้าทําธุรกรรม  
derivatives ท่ีมี วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
 การลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives 
ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง
ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4 

 จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดย
มลูคา่ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง
เป็นดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
 

หมายเหต ุ: “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex 
strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี
มีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวม
การถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่ง
ทนุ ตราสาร Basel III และ   
ศกุกู ของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือ ตราสารหนี ้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก  
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชีถัดไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจนํามลูค่าหนีส้ินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้
โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตรา
สารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

 2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ี  
ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.)  

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

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

4 หน่วย property / REITs ของ
กองทนุใด กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออก
หน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

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

5   หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 

6   รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

1/2/2564-31/1/25651 

เรียกเกบ็จริง 

1/2/2563-31/1/25641 
เรียกเกบ็จริง     

1/2/2562-31/1/25631 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
 (ที่ประมาณการได้) 

- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

- ชนิดเพ่ือการออม  

 
 

ไมเ่กิน 2.64825 
ไมเ่กิน 2.64825 
ไมเ่กิน 2.64825 

 
 

1.1430 
1.1430 
1.1430 

 
 

1.3161 
1.3161 

N/A 
 

 
 

1.3161 
    1.3161    
      N/A 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 2.14 2 
ไมเ่กิน 2.14 2 
ไมเ่กิน 2.14 2 

 
0.8969 
0.8969 
0.8969 

 

 
1.0700 
1.0700 

N/A 
 

 
1.0700 
1.0700 

N/A 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 0.08025 2 
ไมเ่กิน 0.08025 2 
ไมเ่กิน 0.08025 2 

 
0.0321 
0.0321 
0.0321 

 
0.0321 
0.0321 

N/A 
 

 
0.0321 
0.0321 

N/A 

- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

ไมเ่กิน 0.4280 2 
ไมเ่กิน 0.4280 2 
ไมเ่กิน 0.4280 2 

0.2140 
0.2140 
0.2140 

0.2140 
0.2140 

N/A 

0.2140 
0.2140 

N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)

2.1 คา่สอบบญัชี 
-     ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ตามท่ีจ่ายจริง 0.0035 0.0014 0.0013 
-     ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0035 0.0014 0.0013 
-     ชนิดเพ่ือการออม ตามท่ีจ่ายจริง 0.0035 N/A N/A 

 2.2  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
         -     ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ตามท่ีจ่ายจริง 0.0012 0.0004 0.0005 
         -     ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0012 0.0004 0.0005 
         -     ชนิดเพ่ือการออม ตามท่ีจ่ายจริง 0.0012 N/A N/A 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกนิ 5.35 3 1.1477 1.3179 1.3179 

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ ไม่เกนิ 5.35 3 1.1477 1.3179 1.3179 

ชนิดเพ่ือการออม ไม่เกนิ 5.35 3 1.1477 N/A N/A 
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คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.2401% ของ NAV 
หมายเหต ุ 
1 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
2 อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
3 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
4 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง

รายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะปิดประกาศไว้ที่หน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   
(ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 อตัราไม่เกินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
6 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า บริษัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
7 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

8 ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว แต่ทัง้นี ้
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปบริษัทจดัการอ่ืนจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการล่าสดุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือ              
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2565
เรียกเกบ็จริง 

2564 
เรียกเกบ็จริง 

2563
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4

 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
      -    ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
      -    ชนิดเพ่ือการออม 

ไมเ่กิน 2.005 

ไมเ่กิน 2.005 

ไมเ่กิน 2.00

1.50 
1.50 
ยกเว้น

 
1.50 
1.50 
N/A 

1.50 
1.50 
N/A 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
      -    ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
      -    ชนิดเพ่ือการออม 

ไมมี่ 
ไมมี่ 
ไมมี่

ไมมี่ 
ไมมี่ 
ไมมี่

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
N/A 

ไมมี่ 
ไมมี่ 
N/A

3.   คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 4,6 
3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
       -     ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมเ่กิน 2.005 

ไมเ่กิน 2.005 

ไมเ่กิน 2.005 

 
1.50 6 
1.50 6 
ยกเว้น 

 
1.506 
1.50 6 

       N/A 

 
1.50 6 
 1.50 6 

N/A 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

       -     ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมมี่ 
ไมมี่ 

ไมเ่กิน 2.00 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
2.008

 

 
ไมมี่ 

       ไม่มี 

       N/A 

 
ยกเว้น 

ยกเว้น 

  N/A 

4.คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

       -     ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมมี่ 

ไมมี่ 

ไมมี่ 9 

 
ไมมี่ 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

 
ไมมี่ 

ไมมี่ 
 N/A 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

N/A 

5.ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกุล ท่ีอยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท 7 
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ก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแตไ่ม่ต่ํากวา่ 200 บาท ตอ่ 1 รายการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

9    บริษัทจดัการจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการ

ของสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    2 ก.พ. 59 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ม.ค. 65 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกบอล บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ  

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -4.02% -2.88% 50 -1.27% 25 4.99% 25 1.61% 95 1.28% 95 N/A N/A 2.05% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั -3.09% -1.88% 25 -0.69% 25 16.15% 5 11.89% 5 6.99% 25 N/A N/A 6.60% 

ความผันผวนของกองทนุ 3.35% 4.46% 25 5.11% 25 6.29% 50 9.17% 50 8.14% 25 N/A N/A 7.61% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 2.03% 3.24% 5 4.04% 25 5.97% 50 8.28% 25 7.30% 25 N/A N/A 7.10% 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกบอล บาลานซ์ ฟันด์  (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ  

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -4.02% -2.88% 50 -1.27% 25 4.99% 25 1.61% 95 1.28% 95 N/A N/A 2.05% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั -3.09% -1.88% 25 -0.69% 25 16.15% 5 11.89% 5 6.99%           25 N/A N/A      6.60% 

ความผันผวนของกองทนุ 3.35% 4.46% 25 5.11% 25 6.29% 50 9.17% 50 8.14% 25 N/A N/A 7.61% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 2.03% 3.24% 5 4.04% 25 5.97% 50 8.28% 25 7.30% 25 N/A N/A 7.10% 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกบอล บาลานซ์ ฟันด์  (ชนิดเพ่ือการออม)  

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.65% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.01% 

ความผันผวนของกองทนุ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.79% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.74% 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 
- ดชันีชีว้ดั :  ดชันี J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันี

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
เทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 50%, MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็น
ดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 45%, MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index ปรับ
ด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 5% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต)ิ : -21.5640% 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดรับซือ้คืนแบบปกต)ิ : -21.5634% 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดรับเพ่ือการออม) : -3.9514% 
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 

                                                     134.92% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 

  --ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนีเ้ม่ือเห็นว่าการลงทนุใน
กองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 กองทนุมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั, ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
แบบปกติ และชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 3 ชนิดก่อนทําการลงทนุ และเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการ        
หน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของ    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักลา่ว ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตาม
ชนิดของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมกนั 

 มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุแตล่ะชนิด 

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

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทนุจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียง
เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจทําให้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไม่สามารถลดความเส่ียงได้เต็ม
ประสทิธิภาพ 

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

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัท
จดัการจะสามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

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

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 นกัลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุรวมนีล้งทนุในกองทนุหลกัท่ีลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความ
เส่ียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทนุ และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมควรศึกษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม รวมทัง้สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคูมื่อภาษีได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 กองทนุรวมอาจมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หาก    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 
 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


