
   

  
 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์
UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA-M 

 
                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว  
  (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 18 กมุภาพนัธ์ 2558 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ BGF Global Allocation Fund  ท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) เพียงกองทนุเดียว และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Inverstment in Transferable Securities) ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของ
ประเทศลักเซมเบิร์กและเป็นกองทุนท่ีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ลงทนุในตราสารทนุ 
และตราสารหนี ้ทัง้ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ซึง่มีการบริหารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A. และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภท
เฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ซึง่กองทนุหลกัอาจป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ และ
บริษัทจดัการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการ
เปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/
หรือช่องทางอ่ืนใดโดยเร็ว นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะนําเงินไปลงทนุ
ตอ่ในหลายสกลุเงินตามแตล่ะประเทศท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ BGF Global Allocation Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ประกาศกําหนด แตท่ัง้นี ้จะลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ



   

กองทุน โดยส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้ออกมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยั
อ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และมีการลงทนุใน derivatives ท่ีแฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ท่ีเป็น puttable / callable bond 
เท่านัน้ รวมถึงจะลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอยา่งตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้อง
กบันโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ 

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ซึง่การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทน
ของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  
  
ทัง้นี ้ในส่วนของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non – investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของ
บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์
ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2566
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อยและ/หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ โดย
กองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ช่ือย่อ : UOBSGA) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ช่ือย่อ : UOBSGA-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดา             
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้จากสว่นตา่งจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 
5,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลงั   
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงิน
ลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มาจาก
กําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ผลการดําเนินงานของกองทนุ BGF Global Allocation Fund (กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

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

 ลักษณะสาํคัญของกองทุน BGF Global Allocation Fund   

ช่ือกองทุน : BGF Global Allocation Funds (BGF) Global Allocation Fund – Class A 

ผู้จัดการกองทุน : BlackRock (Luxembourg) S.A. 

วันที่จัดตัง้กองทุน : 3 มกราคม 1997 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม ( Mixed Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุ BGF Global Allocation Fund เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่จดทะเบียนใน
ประเทศ Luxembourg โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ลงทนุในตราสารทนุ และ
ตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) กองทุนใช้แนวทางการลงทุนทัง้แบบด้านล่างขึน้บน (Bottom-up) และแบบ
ด้านบนลงล่าง (Top-down) โดยพิจารณาความเส่ียงและผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในแตล่ะประเภทสนิทรัพย์ ประเทศท่ีลงทนุ และขนาดของตลาดท่ีลงทนุ   

(2) การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน ตารางเปรียบเทียบมลูค่าพืน้ฐาน และการใช้ข้อมลู
ด้านปริมาณ ถกูนํามาใช้เพ่ือสําหรับสร้างโอกาสในการลงทนุ 

(3) ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของกองทนุอาจจะเก็บไว้ในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง หรือ
เงินสดจดุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพคลอ่ง 

(4) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีมีอยู่(existing positions) หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอท่ีมี
ประสทิธิภาพ(efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ 

 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล (ตาม Class ท่ีลงทนุ) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เกบ็
รักษาทรัพย์สนิของ
กองทุน : 

Transfer Agent and Registrar: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Custodian: The Bank of New York Mellon (International) Limited, 
Luxembourg Branch 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark 
Ticker : 

MERGAAI 
SPFTMLCGBM 

Website http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-
information/overview/bgf-global-allocation-a2-usd 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

1. ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้จะสง่ผลอย่างมีนยัสําคญัต่อผลตอบแทนของ
ตราสารหนีแ้นวโน้มหรือการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดลงอาจสง่ผลให้ความเส่ียงในการได้รับชําระเงินสงูขึน้ 

2. ความเส่ียงด้านมลูค่าของตราสารทนุและตราสารท่ีเก่ียวข้อง ได้รับผลกระทบจากการเคล่ือนไหวของตลาดหุ้นในแต่ละ
วนั โดยปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อมลูค่าตราสารทุนได้แก่ การเมือง ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ
บริษัท และเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีสําคญัของบริษัท 

3. ความเส่ียงจากตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) เป็นตราสารท่ีมลูค่ามีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงตามหลกัทรัพย์
อ้างอิง โดยอาจสง่ผลให้เกิดกําไรและขาดทนุได้ ซึง่จะสง่ผลตอ่ความผนัผวนของมลูคา่กองทนุ 

4. ความเส่ียงเก่ียวกบัคู่สญัญา  (Counterparty Risk) ซึง่ได้แก่ความเส่ียงท่ีคู่สญัญาหรือคู่ค้าอาจไม่สามารถสง่มอบตรา
สารหรือชําระเงินลา่ช้าอนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั 

5. ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง(Liquidity Risk) อนัเน่ืองการท่ีเข้าลงทนุในตราสารท่ีสภาพคลอ่งต่ําและอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่มลูกองทนุเม่ือทําการขายตราสารนัน้ 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

 
หมายเหตุ : ข้อมลูกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 

หมายเหต ุ: ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยประกาศใน
ช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุปลายทาง
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุจากกองทนุปลายทาง และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ี 

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

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใด  ๆตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบตามท่ีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชี และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ใน
กรณีท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการ   ซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตาม เร่ือง “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ และเร่ือง การหยดุ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุให้   ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
ไว้ใน เร่ือง “เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ”  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี)  ได้ตรวจสอบเอกสารการสั่งซือ้และเงินค่าสั่งซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั่งซือ้       
หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ
ขายหน่วยลงทนุแล้วเพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้น
แตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก  : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ใน เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการใน
กรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศในช่องทางท่ี
เข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 
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วธีิการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบ
เปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มี
หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงิน
สด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับ
สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท่ีรับ 
คําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 
โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือ
ประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

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

-  ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้
ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 (2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีผู้ สั่งซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน
ธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการ
จะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

 (3) ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้
โดยบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

 (4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงิน
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
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2. INTERNET (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 
 3. บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
 เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
เงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่ว
มายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
 4. บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)  
 สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต   
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบ
ตามท่ีระบไุว้ใน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุล่วงหน้า” เท่านัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่
เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ี              
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียง
พอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุใน“หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี        
บตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออก
จากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้
บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าว
ทนัที โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
 5. การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  
 บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุจนเป็น
ผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชี  เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคํา
สั่งซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วันทําการขาย     
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 
การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวนัทําการถัดจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตาม เร่ือง “การไม่ขาย
หรือไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่” โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ
นัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้
พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรร
หรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้  
 

การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใด (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ตามท่ี
บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์ (“กองทุนเปิด
ปลายทาง”) ได้ 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน 
และ/หรือกองทุนอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท           
โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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เงื่อนไขในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

 การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด ต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุอ่ืนในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 

 ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาตให้มี
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

 ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขาย
ของบริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไมส่ามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิด
บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด     
ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์” กับกองทุนเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจาก
กองทุนเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน
ระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 อีกทัง้ บริษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นสมควรว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วเพ่ือประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อ
กองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศใน
ช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ  

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุ 
 

วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้
เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไข หรือหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนลว่งหน้า 
โดยประกาศในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง  
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 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

 ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ    
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

 ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
 ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ใน เร่ือง “ค่าธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม” 
  
 วธีิการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

 (1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 (2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

 (3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้สง่มอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏ
อยู่ในรายการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

 (4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางตามเกณฑ์ ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมี
การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออกดังกล่าว และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของ
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กองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปล่ียนเข้า
ดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

 (4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางใน
วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปลี่ยนออกดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
โครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ในเร่ือง “ราคา
ขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัจดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้า
ดงักลา่วสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(5)ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักลา่วนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน : 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม  “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของ    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูได้ 
 
- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ :  

วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 
ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการ ถึง 
14.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศในช่องทางท่ี
เข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของ
วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ี
มีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผล
กระทบต่อการชําระราคาโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้ว
ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็ค    
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชี
เงินฝากเป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของ   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการอาจดําเนินการจดัสง่เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการ 

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

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 INTERNET (ถ้ามี) 

 บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

 การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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 ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลัก             
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย      
หนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยประกาศในช่องทางท่ีเข้าถึงได้
ง่ายและทัว่ถงึ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนั-เวลา ซือ้ขายสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัส่งคําสัง่ล่วงหน้า 
ดงัตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

 
 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(Auto Redemption) 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์ จะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัไม่เกินปีละ 4 ครัง้ โดย
พิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดระหว่างช่วงเวลา เม่ือส่วนต่างมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิระหว่างช่วงเวลา มากกว่าหรือเท่ากบั 0.1 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมติัภายใน 5 วนัทําการนับถัดจากวนัคํานวณส่วนต่างมลูค่าทรัพย์สินสทุธิระหว่างช่วงเวลา ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะ
ประกาศช่วงเวลาพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลกัเกณฑ์การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 
1. บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนอตัโนมัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครัง้ โดยการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วจะมีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลง 

2. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของวนัท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติันัน้ โดยจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จากส่วนต่างมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดระหว่างช่วงเวลา เม่ือสว่นต่างมลูค่าทรัพย์สินสทุธิระหว่างช่วงเวลามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.1 บาทตอ่หน่วย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินตามมลูค่าหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกู
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักลา่ว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
จะนําเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การชําระราคาโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุ
ทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
วิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น 
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หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัในกรณีท่ีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิปลายช่วงเวลามี
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิต่ํากวา่ 10  บาท 

3. บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติันัน้ 

4. บริษัทจดัการจะใช้รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว
โดยจะปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือพกัการโอนหน่วยลงทนุสําหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วในวนัทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมติั 

หลกัเกณฑ์การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ี
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิม
เปิดทําการถงึเวลา 14.00 น.  

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศท่ี
มีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมและผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชําระราคาโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 บริษัทจัดการ 

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

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 INTERNET 

 บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

 การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลคทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 
 

3. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่
ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี

ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจดัการได้รับอนญุาต

ให้สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทนุหลกัปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการ 

4. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
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1.  บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตใุดเหตหุนึ่งดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล  

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเปิดไม่ถูกต้อง โดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของมลูค่าหรือราคาท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนับแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่วให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
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(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

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

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระสําคญั 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการ
เงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 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 ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

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

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า   
5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ท่ีเหน็สมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดตอ่กนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

5. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือ
เง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการเท่านัน้ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  
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ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการเพิ่ม
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

6. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 
1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมรั่บโอนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

7. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/
หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสทิธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวธีิการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 
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.    ในกรณีที่ ต้องมีการวางทรัพย์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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 30 ธนัวาคม 2565) 
 

3.    มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เทา่กบั 534,729,299.95 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ เทา่กบั ……………….บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี ...........................) 
หมายเหตุ : ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ จะเร่ิมเปิดเสนอขาย 18 มีนาคม 2565 จึงยงัไม่มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

หน่วยลงทนุชนิดดงักลา่ว 
 

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 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์  23 

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 และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

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 
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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 ้ 

1. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
2. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
3. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 
4. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543 
7. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั : โทรศพัท์ 0-2508-1567 
8. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 

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

 หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 
9.     รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 

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

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 
และ/หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ 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 ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 
 
1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรับ
สดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

2. ความเส่ียงทางธุรกจิ (Business Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุ ซึง่
เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวะการแข่งขนั ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทนุในตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในส่วนนี ้
รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ        
ผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

 
3. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 คือ ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
 กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการทํา

ธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
 
4. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security)  
 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียง
เทา่นัน้ ทัง้นีก้ารป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปล่ียน
มีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่
ปฏิบติัตาม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือธนาคาร
พาณิชย์  



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์  28 

5. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

6. ความเส่ียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ 
ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุ
จะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ เพ่ือลด  
ความเส่ียงในสว่นนี ้
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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 gradeแตต่ํ่ากวา่ 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 รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั   

ไมเ่กิน 20%1 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้อง
เป็นบคุคลดงันี ้
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 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

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

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 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
  

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตรา
สารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
การเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไมร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

 6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 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 CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 
ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5%  
1 หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ 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 
*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 
แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัท
ดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(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 ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมี
อายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตาม
รอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ท่ีอายุ

กองทนุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้

เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ  อัตราส่วน (% ของ NAV)  

ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
แฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบ
การลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
มีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 
 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 
 

ไมเ่กิน 20% 

6 ตราสารดงันี ้(total SIP) 

6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสาร
กึง่หนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

6.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน

7 derivatives ดงันี ้

7.1 การเข้าทําธุรกรรม  
derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
การลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

  

7.2 การเข้าทําธุรกรรม 
derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือ
การลดความเส่ียง (non-
hedging) 

Global exposure limit 

7.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน4 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV  

7.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความเสียหาย
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ  อัตราส่วน (% ของ NAV)  

สงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั 
product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

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

 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
ตราสาร Basel III และศกุกู ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึ
ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย หรือ 
ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
โดยไมใ่ห้นบัรวมมลูคา่หนีส้นิดงักลา่ว ของเจ้าหนีท่ี้มีความเก่ียวข้องกบัผู้ออก 
เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นต้น 
 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ
มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้น
แตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 
1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
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 

1  หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตาม

มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 
ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์  36 

 

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก 
กองทุนรวม  

อัตราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 

1/2/2564-31/1/25652 

เรียกเกบ็จริง 

1/2/2563-31/1/25642 

เรียกเกบ็จริง 

1/2/2562-31/1/25632 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้)  ไม่เกนิ 2.43425 1.3161 1.3161 1.3161 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.14(1) 1.0700 1.0700 1.0700
1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.08025(1) 0.0321 0.0321 0.0321
1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.2140(1) 0.2140 0.2140 0.2140

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 
2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0178 0.1991 0.1278
2.2 คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0044 -
2.3 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0025 0.0181 0.0034

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริง
ทัง้หมด  

ไม่เกนิ 5.35(3) 1.3364 1.5377 1.4473 

 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.6909 % ของ NAV 
หมายเหต ุ 

(1) อตัราไม่เกินร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

  และเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว 

(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย (ถ้ามี) 

(3) อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2565 

เรียกเกบ็จริง 

2564 

เรียกเกบ็จริง 

2563 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (4) ไมเ่กิน 2.00  1.50 1.50 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (4) ไมมี่ ไมมี่  ไมมี่ ไมมี่

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (4)  

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมเ่กิน 2.00  1.50(5) 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมมี่ ไมมี่ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออกใบหนว่ย
ลงทนุ 

รายการละ 50 บาท  รายการละ 50 บาท (6) 
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(4) อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(5) กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า บริษัทจดัการจะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

(6) จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ 
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    18 ก.พ. 58 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ม.ค. 65 

 
- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบัหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- ดชันีชี้ว้ดั : ดชันี S&P 500 ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั ( Master Fund) ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (36%), ดชันี FTSE All-World ex US ซึ่งเป็นดชันี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั ( Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ 
วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (24%), ดชันี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบ  
ผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั ( Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน (24%), ดชันี FTSE Non-USD World Government Bond ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทนุหลกั ( Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (16%) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -22.1109% 
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 

8.87% 

 
  



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์  42 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 
 
 

 

หมายเหต ุ:  

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

-ไมมี่- 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 
 
 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

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

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

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

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง  ๆ
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ
กํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือ
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 นกัลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
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 กองทนุมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัและชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
แบบปกติ ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ          
ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดย
บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักลา่ว ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด
ของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมกนั 

 มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุแตล่ะชนิด 

 กองทนุรวมนีล้งทนุในกองทนุหลกัท่ีลงทนุกระจกุตวัในสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ
พอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทนุรวมมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 
 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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


