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โครงการจดัการ 
กองทนุเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด ์ซีเลคชัน่ หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 

 
ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
 

คาํจาํกัดความ : เป็นไปตามประกาศ 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors 
 
1.3 ช่ือยอ่ : UGREF-UI  
 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6 การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
1.7 อายโุครงการ : -  ปี - เดือน - วนั 
 
1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี : - 
 
1.9 เง่ือนไข (อายโุครงการ) : 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

เว้นแตเ่ข้าเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้
กองทนุได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้
กองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
ข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(2) เม่ือมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดลดลง
ในวนัทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
1.10 ลกัษณะโครงการ  : กองทนุรวมท่ีเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ 
 
1.11 ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายในไทย 

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
 
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท 

2.1.1 จํานวนเงินทนุของโครงการเร่ิมต้น :  10,000,000,000.00 บาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุโครงการ)  

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทนุ
เกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนและเงินทนุโครงการโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
 
2.3 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4 จํานวนหน่วยลงทนุ : 1,000,000,000 หน่วย 
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
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2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1.  UGREF-UI-N มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 500,000 บาท 
2.  UGREF-UI-A มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 500,000 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ทัง้นี ้การพิจารณามลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
2.7  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1.  UGREF-UI-N มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  ไมกํ่าหนด 
2.  UGREF-UI-A มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  ไมกํ่าหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ทัง้นี ้การพิจารณามลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทนุ 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1.  UGREF-UI-N มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  ไมกํ่าหนด 
2.  UGREF-UI-A มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  ไมกํ่าหนด 
 
2.9 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน    :    

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1.  UGREF-UI-N จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  ไมกํ่าหนด 
2.  UGREF-UI-A จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  ไมกํ่าหนด 
 
2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1.  UGREF-UI-N มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  ไมกํ่าหนด 
2.  UGREF-UI-A มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  ไมกํ่าหนด 
 
2.11 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1.  UGREF-UI-N จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  ไมกํ่าหนด 
2.  UGREF-UI-A จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  ไมกํ่าหนด 
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม  : 

ทัง้นี ้มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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- บริษัทจัดการอาจปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้
ถดัไป มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชี
ขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ําได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
1 วนัทําการ ก่อนวนัดําเนินการดงักลา่ว โดยผา่นทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณารับรายการขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ได้ ในกรณีซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิต และ/หรือการซือ้หน่วยลงทนุโดยกองทนุสํารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ และ/หรือใน
กรณีจําเป็นอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการพิจารณารับรายการขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ต่ํากว่าท่ี
กําหนดไว้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางเวป็ไซต์ของของบริษัทจดัการ 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน 
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพ่ือระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ รวมถึงเพ่ือสร้างโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอ 
ขณะท่ีรักษาความผนัผวนจากการลงทนุให้ทรงตวัอยู่ในระดบัต่ํา จากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม UBS (Lux) 
Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC ซึง่มีนโยบายกระจายการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลก   
   
3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ทรัพย์สนิทางเลือก 

 การลงทนุของนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิทางเลือก  :  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ / REITs 

  
3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

- กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
ช่ือกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC  

 กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 
  
3.4 ประเภทการลงทนุตามการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ : กองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงตา่งประเทศ 
 วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กิน   ....... ล้านเหรียญ 
 
3.5 นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :  
กองทนุอาจกู้ ยืม โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  
 
3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
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3.6.1  วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Non-Hedging) 
  มีนโยบายการลงทนุใน derivatives :   แบบไมซ่บัซ้อน 
 

3.6.2  วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit  :  Commitment approach 

  อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 100.00 
 
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  : ไมล่งทนุ  
 
3.8 กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : อ่ืน ๆ 
 1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย มุ่งหวงัให้ผลการดําเนินงาน
เคล่ือนไหวตามกองทนุหลกั  
 2. UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (Active management)  
 
กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุ (Investment Strategy) :  
Plain Strategy : ลงทนุในทรัพย์สนิทางเลือก หรือกองทนุรวมทรัพย์สนิทางเลือก 
 
3.9 ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :  
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมหลกั ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 90.00% 
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมหลกั ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน เพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 10.00% 

หมายเหตุ : เน่ืองจากกองทนุหลกัไม่มีดชันีชีว้ดั ทัง้นี ้UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ผู้บริหารกองทนุ
หลกัเห็นว่าไม่มีดัชนีชีว้ัดใดท่ีสามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของกองทุนท่ีมีกลยุทย์การกระจายการลงทุนในตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลก (global real estate) ผา่นหน่วยลงทนุของกองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ได้อย่างเหมาะสม อนั
เป็นกลยทุธ์การลงทนุท่ีเฉพาะเจาะจงของกองทนุหลกั นอกจากนี ้UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. เห็นว่า
ดชันีชีว้ดัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมีการกําหนดนํา้หนกัในประเทศหรือภมิูภาคท่ีแตกต่างจากการลงทนุจริงของกองทนุหลกั รวมทัง้
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีชีว้ดัก็ไม่สามารถสะท้อนการลงทนุท่ีแท้จริงของกองทนุหลกัได้ ดงันัน้ ด้วย
กลยทุธ์การลงทนุท่ีเฉพาะเจาะจงของกองทนุหลกัเช่นนี ้ทําให้ไม่มีดชันีชีว้ดัใดเหมาะสมในการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุหลกั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจน
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ถงึวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัชีว้ดั คําอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่าน
การประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ  : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

- กองทนุรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือมีความซบัซ้อน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

(1)  กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – 
Global (EUR) I-96-ACC (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้และบริหารจัดการโดย UBS Asset Management 
(Luxembourg) S.A. ซึ่งจดทะเบียนท่ีประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และกองทนุหลกัจดัเป็นกองทนุ Alternative 
Investment Fund (AIF) ภายใต้การกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่
เ ป็นหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ ท่ี เป็นสมาชิกสามัญของ  International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge 
fund) ทัง้นี ้กองทนุมีนโยบายการลงทนุ ซึง่จะสง่ผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงต่างประเทศ โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

โดยกองทุนหลกัมีนโยบายการกระจายการลงทุนไปในตลาดอสงัหาริมทรัพย์หลกัๆ ทัว่โลก รวมถึงตลาดเอเชียแปซิฟิค 
(ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ นเป็นหลกั) ยโุรป และอเมริกาเหนือ โดยหลกัแล้วเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือการพาณิชย์ 
โลจิสติกส์ ท่ีอยูอ่าศยั รวมถงึธุรกิจด้านบริการดแูลรักษาสขุภาพ และคลงัสินค้า ทัง้นี ้กองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ท่ี
กองทุนหลกัลงทุนนัน้ส่วนใหญ่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษและเวลส์ 
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาะเจอร์ซ่ี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ หมู่เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทนุในกองทนุเป้าหมาย
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

กองทนุหลกัจะทําการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ท่ีสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
กองทุนเป้าหมายจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณภาพท่ีอยู่ในทําเลท่ีดี และมีอตัราการเช่าสงู ดงันัน้ กองทุนหลกัจึง
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความผนัผวนต่ํา และสร้างรายได้อย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี ไม่มี
หลกัประกนัใดวา่กองทนุหลกัจะสามารถแสวงหาผลตอบแทนตามลกัษณะข้างต้นได้ 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 7 

อย่างไรก็ตาม กองทนุหลกัจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลกัทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพ่ือการส่งมอบ (short sell) และการทํา repo 
แตอ่าจทําธุรกรรมการกู้ ยืมเงินโดยใช้หลกัการ look-through ซึง่อตัราสว่นการกู้ ยืมจะไมเ่กินร้อยละ 40 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ไม่เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และอาจลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) แต่จะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

บริษัทจดัการจะส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไปยงัประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกลุเงินยโูร 
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนําเงินยูโร (EUR) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินท้องถ่ินของประเทศท่ีลงทุน ทัง้นี ้ใน
สภาวการณ์ปกติ กองทนุหลกัจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยแลกเปล่ียนเงินจากการลงทนุในหลกัทรัพย์
ในรูปสกลุเงินท้องถ่ินของประเทศท่ีลงทนุ กลบัมาเป็นสกลุเงินยโูร ซึง่เป็นสกลุเงินหลกัของกองทนุหลกั (Base Currency) 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่าว เป็นประเทศอ่ืนใด
นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ี (ประเทศ) ท่ีทําการซือ้ขาย และ/หรือสกลุเงินท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั บริษัทจดัการ
จะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคญั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็ว ผ่านการประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึ่ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทนุ (Class of Units) ภายใต้กองทนุหลกัเดียวกนั ซึ่ง
แต่ละชนิดของหน่วยลงทนุ อาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของสกลุเงิน, ค่าธรรมเนียม, หลกัเกณฑ์ของจํานวนขัน้ต่ําในการ
สัง่ซือ้, คณุสมบติัของผู้ลงทนุ และนโยบายการจดัสรรกําไรหรือผลตอบแทน เป็นต้น โดยในเบือ้งต้นจะพิจารณาลงทนุใน 
“Class (EUR) I-96-ACC” ซึง่เป็น Class ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัเท่านัน้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class of Units) และ/หรือสกลุเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดย
กองทนุหลกัในอนาคตตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการดํารงวตัถปุระสงค์ของการบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไป
ตามท่ีได้ระบใุนหนงัสือชีช้วนนี ้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็ว ผา่นการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุเป้าหมายท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั ณ 
วนัท่ีกองทนุหลกัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืน (กองทุนหลกั) ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ซึ่งการดําเนินการดงักล่าวจะไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ หรือบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะยกเลิกกองทุน ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะจ่ายเงินปันผลของกองทนุ ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ซึง่บริษัทจดัการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
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(2) สว่นท่ีเหลือกองทนุจะลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อยา่งหนึง่หรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุ
ให้สอดคล้องกบันโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ และกองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนีท่ี้ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) หรือ
ตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือตราสารนัน้ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนในกองทุนหลกันัน้ 
กองทนุจะไมล่งทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย 

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ มลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณา
ป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์เก่ียวกบั
การทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว และกองทนุอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุ
ในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการขายหลกัทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพ่ือการ
สง่มอบ (short sell) ธุรกรรมการกู้ ยืมเงิน หรือการทํา repo เพ่ือประโยชน์ในการจดัการลงทนุ และหน่วย Private equity 
แตอ่าจลงทนุในธุรกรรมการกู้ ยืมเงินเพ่ือสภาพคลอ่ง  
 
(3) กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือ EPM โดยมีมลูค่าตามหน้า
สญัญาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ไมเ่กิน 100% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รวมกนัสงูสดุไมเ่กิน 200% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
โดยกองทนุ UGREF-UI อาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่เกินกว่า 
100% ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 
 
(4) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทัง้ในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมต่างประเทศ บริษัทจดัการจะนําค่าตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท 
ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 
(5) กองทุนหลกัมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัต่อรอบการเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ประมาณ 1 
เดือน) ไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุหลกั กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไถ่ถอนหน่วยลงทนุ
เกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั กองทนุหลกัจะทยอยรับคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และจดัสรร
การไถ่ถอนตามสดัส่วนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ส่งคําสัง่มา (Prorate) เพ่ือไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่า
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ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั โดยคําสัง่ไถ่ถอนท่ีเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั กองทนุหลกั
จะทํารายการในวนัไถ่ถอนหน่วยลงทนุตามท่ีได้กําหนดไว้จนกว่าคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุจะครบตามจํานวน นอกจากนี ้
กองทุนหลักอาจเล่ือนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ หากพิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบในทางลบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง กองทุนหลกัอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาเล่ือนกําหนดการไถ่ถอน
หน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้จํานวน ไปจนกว่ากองทนุหลกัจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้มลูค่าสินทรัพย์จากการขาย หรือ
จนกว่าสถานการณ์กลบัคืนสู่ภาวะปกติ ทัง้นี ้เม่ือกองทนุหลกัมีการใช้เง่ือนไขดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุหลกั ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในสดัส่วนท่ีเกินกว่ากําหนด กองทนุหลกัอาจมี
การเล่ือนการทํารายการออกไปจนกว่ากองทนุจะสามารถขายสินทรัพย์ในจํานวนเทียบเท่าได้ โดยทกุคําสัง่ท่ีได้รับในวนั
เดียวกันจะถูกไถ่ถอนในมูลค่าต่อหน่วยเดียวกัน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนอยู่ในรูปหุ้นท่ีมีการซือ้ขายในสกุลเงินอ่ืน
นอกเหนือจากสกุลเงินของกองทุนหลกั หน่วยลงทนุดงักล่าวจะถกูแลกเปล่ียนตามอตัราแลกเปล่ียนของวนัทําการก่อน
หน้า โดยหากมีหน่วยลงทนุบางสว่นท่ีไมส่ามารถทํารายการได้ในวนัท่ีมีการสง่คําสัง่ หน่วยลงทนุในสว่นท่ีเหลือดงักลา่วจะ
ถกูเล่ือนไปทํารายการในวนัทําการถดัไป และกองทนุหลกัจะทยอยรับคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และจดัสรรการไถ่ถอนตาม
สดัสว่นท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้สง่คําสัง่มาในวนัไถ่ถอนหน่วยลงทนุ ซึง่การทํารายการแต่ละวนักําหนดใว้ไม่เกินร้อยละ 5 (ต่อ
วนั) จนกวา่จะสามารถทําการไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ทัง้หมด   

นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจใช้ดลุยพินิจพิจารณาเล่ือนกําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุบางสว่นหรือจํานวนทัง้หมดในกรณี
ท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนหลกัอาจใช้ดุลยพินิจเล่ือนคําสัง่การขายหน่วย
ลงทนุบางส่วน หรือเต็มจํานวนออกไปตามความเหมาะสมจนกว่ากองทนุหลกัจะดําเนินการรับรู้มลูค่าสินทรัพย์จากการ
ขาย หรือจนกวา่สถานการณ์กลบัคืนสูภ่าวะปกติ 

คําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเข้ามาใหม่ภายในเดือนดงักล่าว รวมถึงคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเล่ือนมาจากการทํารายการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทนุครัง้ก่อน จะถกูจดัลําดบัความสําคญัอย่างเท่าเทียมกัน ในการดําเนินการไถ่ถอนในวนัไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุครัง้ถดัไป  

ในช่วงระหว่างท่ีคําสัง่ดังกล่าวได้ถูกระงับหรือถูกเล่ือนออกไป ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัสามารถยกเลิกคําสั่ง
ดงักล่าวได้ โดยจะต้องเขียนแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. คําสัง่
ดงักลา่วจะถกูดําเนินการภายหลงั UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ได้รับแจ้ง   

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชําระค่าขายคืนตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหนังสือชีช้วน ธุรกรรม
ดงักลา่วจะถกูดําเนินการให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีทาง UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. จะสามารถทําได้ ทัง้นี ้
UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. จะไมมี่นโยบายการจ่ายดอกเบีย้ชดเชยในกรณีดงักลา่ว 
 

(6) ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทาง 
หากกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
1. มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทาง หรือ 
2. ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวน
เกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทาง  
ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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รายละเอียดการดําเนินการ 
การดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ 

1  แจ้งเหตท่ีุกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทาง 
การดําเนินการของ บริษัทจดัการให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วย (แนวทางการ
ดงักลา่วต้องคํานงึถงึประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยโดยรวม) 

ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีมี 
การเปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
ปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ

2  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการตามข้อ 1 ตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วด้วย) 
 

พร้อมข้อ 1  

3  ปฏิบติัตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีมี 
การเปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
ปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานกังานทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 

 
(7) ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุน เร่ืองการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลกิกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือ
มีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจํานวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินกวา่ 10 วนัทําการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมท่ีมีการลงทนุโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้น หรือกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือสามารถกลบัมาเป็น
กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้
เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั ก่อนการแก้ไขโครงการผา่นการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 
 
ลักษณะสาํคัญของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน : UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC 

บริษัทจัดการ : 

(Management Company) 

UBS Asset Management (Luxembourg) S.A.  

ผู้บริหารจัดการลงทุน UBS Asset Management (Americas) 
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วันที่จัดตัง้ UBS (Lux) Real 
Estate Funds Selection – 
Global (GREFS)  

30 มิถนุายน 2551 

วันที่จัดตัง้ UBS (Lux) Real 
Estate Funds Selection – 
Global (EUR) I-96-ACC   

31 สงิหาคม 2559 

ประเภทโครงการ : กองทนุทรัพย์สินทางเลือก 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุมีการกระจายการลงทนุไปในตลาดอสงัหาริมทรัพย์หลกัๆ ทัว่โลก รวมถึงตลาด
เอเชียแปซิฟิค (ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ นเป็นหลกั) ยโุรป และอเมริกาเหนือ โดยหลกัแล้ว
เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือการพาณิชย์ โลจิสติกส์ ท่ีอยู่อาศยั รวมถึงธุรกิจ
ด้านบริการดแูลรักษาสขุภาพ และคลงัสินค้า ทัง้นี ้กองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ท่ี
กองทนุหลกั ลงทนุนัน้สว่นใหญ่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ประเทศ
สหรัฐอเมริกา องักฤษและเวลส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาะเจอร์ซ่ี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ หมู่
เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

กองทนุหลกัจะทําการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ท่ีสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเป้าหมายจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมี
คุณภาพท่ีอยู่ในทําเลท่ีดี และมีอัตราการเช่าสูง ดังนัน้ กองทุนหลักจึงแสวงหา
ผลตอบแทนจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความผนัผวนต่ํา และสร้างรายได้อย่าง
สม่ําเสมอ  อย่างไรก็ดี  ไม่ มีหลักประกันใดว่ากองทุนหลักจะสามารถแสวงหา
ผลตอบแทนตามลกัษณะข้างต้นได้ 

สําหรับการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย กองทนุหลกัจะติดตามระดบัการกู้ ยืมของกองทนุ
เป้าหมายแต่ละกอง โดยใช้วิธี “Look-Through” หรือการนับสัดส่วนการกู้ ยืมของ
กองทนุเป้าหมายรวมกนัทัง้หมด ซึ่งกองทนุหลกักําหนดสดัสว่นการกู้ ยืมไว้ท่ีไม่เกินร้อย
ละ 40 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเป้าหมายรวมกนัทัง้หมด โดยในกรณีท่ีการกู้ ยืม 
เกินกว่าสดัส่วนท่ีกําหนดไว้ กองทุนหลกัจะทําการปรับลดระดบัการกู้ ยืมลงให้ต่ํากว่า
ร้อยละ 40 ทนัทีเม่ือมีโอกาส 
กองทนุหลกัมีการการกระจายการลงทนุ ทัง้ในแง่ของผู้จดัการ การบริหารกลยทุธ์ และ
การตลาด โดยกองทุนหลกัจะเลือกลงทุนในกองทุนเป้าหมายมาจํานวนหนึ่ง ท่ีมีการ
จดัการบริหารกองทนุ, วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุท่ีแตกต่างกนั แม้ว่ากองทนุ
หลกัจะไม่ได้ระบจํุานวนกองทนุเป้าหมายท่ีลงทนุได้สงูสดุไว้ แต่กองทนุหลกัจะกระจาย
การลงทนุในกองทนุเป้าหมายอย่างน้อย 5 กองทนุขึน้ไป และมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลง
จํานวนกองทนุดงักล่าวได้ในอนาคต แม้ว่าการกระจายการลงทนุดงักล่าวจะมีเจตนา
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เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดทนุ และความผนัผวนของราคาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
รับประกนัได้วา่การกระจายการลงทนุของกองทนุเป้าหมายจะไมก่่อให้เกิดผลขาดทนุ 

หลกัเกณฑ์การลงทนุ 

หลกัเกณฑ์ในการลงทนุเป็น ดงันี ้

2.1 การลงทนุในกองทนุเป้าหมาย 

ก) กองทนุหลกัจะลงทนุในกองทนุเป้าหมายรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 

ข) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุในกองทนุเป้าหมายใดเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ ในแบบ Look-Through ไมว่า่จะลงทนุผา่นกองทนุยอ่ยหรือไม ่ข้อจํากดันี ้
ใช้กบักองทนุเป้าหมายโดยทัว่ไป 

ค) กองทนุหลกัจะต้องไมล่งทนุในกองทนุเป้าหมายใดเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเป้าหมาย ข้อจํากดันีจ้ะไมมี่ผลใช้กบัสถานการณ์พิเศษท่ี 
กองทนุหลกัลงทนุในกองทนุเป้าหมายท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่การลงทนุใดท่ีเกินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเป้าหมายนัน้ จะต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัณ ขณะท่ีลงทนุ หาก กองทนุหลกัลงทนุในกองทนุ
เป้าหมายท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเป้าหมาย 
จะต้องลดการถือครองให้ไมเ่กินร้อยละ 20 ภายในเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีเข้าถือครอง 
หากกองทนุเป้าหมายมีการแบง่การลงทนุเป็นหลายสว่นหรือมีโครงสร้างเป็นกองทนุ
ยอ่ย สดัสว่นการลงทนุของกองทนุหลกัในกองทนุเป้าหมายท่ีมีลกัษณะดงักลา่วจะต้อง
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุเป้าหมาย ข้อจํากดันีใ้ช้กบักองทนุ
เป้าหมายโดยรวม 

ง) กองทนุหลกัอาจลงทนุในหน่วย Private equity (PE) โดยกองทนุหลกัไมส่ามารถ
ลงทนุได้เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัใน PE หรือ Target 
Funds ท่ีเปิดให้ไถ่ถอนการลงทนุน้อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ (โดยไมร่วม initial lock up 
period ท่ีมีระยะเวลาน้อยกวา่หรือเทา่กบั 3 ปี) 

นอกจากนี ้กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุได้เกินร้อยละ 40 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุหลกัใน PE หรือ Target Funds ท่ีเปิดให้ไถ่ถอนการลงทนุน้อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ 
(โดยรวม initial lock up period) 

1) กองทนุเป้าหมายท่ีเป็นกองทนุเปิด ท่ีอนญุาตให้มีการขายคืนหลกัทรัพย์หรือหน่วย
ลงทนุอยา่งน้อยปีละสองครัง้ และ/หรือ  

2) กองทนุเป้าหมายท่ีเป็นกองทนุปิด ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดซือ้ขายท่ีถกูกํากบัโดย
ทางการ และ/หรือ  
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3) การลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทอ่ืน (ตามท่ีกําหนดอยูใ่นข้อ 2.2 “การลงทนุอ่ืนๆ”)  

จ) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุ
เป้าหมายท่ีสนบัสนนุ บริหาร หรือให้คําปรึกษาโดยผู้จดัการกองทนุเดียวกนั 

ฉ) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุ
เป้าหมายท่ีบริหาร ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม โดย UBS หรือบริษัทในเครือ 

ช) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุ
เป้าหมายท่ีมีนโยบายการลงทนุไปลงทนุในกองทนุอ่ืน การลงทนุดงักลา่วจะทําได้ก็
ตอ่เม่ือนโยบายการลงทนุของกองทนุเป้าหมายมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะทําการลงทนุแบบ
เฉพาะเจาะจง เช่น การกระจายการลงทนุไปตามภมิูภาคตา่งๆ หรือลงทนุเป็นการ
เฉพาะในหมวดใดหมวดหนึง่ 

2.2 การลงทนุอ่ืนๆ 

2.2.1 สําหรับการลงทนุนอกเหนือจากท่ีการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย (การลงทนุอ่ืนๆ) 
เป็นดงันี ้

ก) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ สําหรับการ
ลงทนุอ่ืนๆ 

ข) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ใน
หลกัทรัพย์ประเภทเดียวกนัท่ีออกโดยผู้ออกเดียวกนั 

ค) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ใน
หลกัทรัพย์ประเภทเดียวกนัท่ีออกโดยผู้ออกเดียวกนั จํานวนร้อยละท่ีกําหนดไว้ในข้อ 
2.2.1 ก) และ ค) ด้านบนนัน้ไมร่วมหลกัทรัพย์ท่ีออกหรือประกนัโดยรัฐบาลใด หรือ
องค์กรท้องถ่ินหรือในประเทศท่ีเป็นประเทศสมาชิกของ Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือหน่วยงานสากลในระดบั EU ภมิูภาคหรือสากล 

ง) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ใน
หลกัทรัพย์ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ กองทนุหลกัไมส่ามารถลงทนุเกิน
ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ในหลกัทรัพย์ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกองทนุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.1 ง) ด้านบน 

จ) กองทนุหลกัจะต้องไมข่ายชอร์ต (Short Selling) หลกัทรัพย์ ตราสารตลาดเงิน 
หรือตราสารอ่ืนๆ 

ฉ) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุโดยตรงในอสงัหาริมทรัพย์ หรือลงทนุร่วมใน
อสงัหาริมทรัพย์โดยตรง 

ช) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุโดยตรง หรือทางอ้อมในสนิค้าโภคภณัฑ์ โลหะมีคา่ 
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หรือสนิทรัพย์มีตวัตนอ่ืนๆ (เช่น งานศิลปะ โบราณวตัถ)ุ 

ซ) กองทนุหลกัไม่สามารถกู้ ยืม ยกเว้นการกู้ ยืมดงักลา่วเป็นธุรกรรมแบบ Back-to-
Back เพ่ือการซือ้เงินตราตา่งประเทศ หรือเป็นสินเช่ือระยะสัน้สําหรับการบริหารเงิน 
และจะต้องไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ กองทนุหลกั 

ฌ) กองทนุหลกัไม่สามารถให้สนิเช่ือ หรือเป็นผู้ คํา้ประกนัให้กบับคุคลท่ีสาม ข้อจํากดั
นีไ้มไ่ด้รวมถงึการได้มาซึง่หลกัทรัพย์ ตราสารตลาดเงิน หรือตราสารอ่ืนๆ หากไม่ได้รับ
ชําระเตม็จํานวน 

ญ) กองทนุหลกัจะต้องไมเ่ข้าร่วมทําธุรกรรมสนิเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (เช่น 1) การ
ทําธุรกรรมซือ้คืน 2) การให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือสนิค้าโภคภณัฑ์ และการยืมหลกัทรัพย์ 
หรือสนิค้าโภคภณัฑ์ 3) ธุรกรรมซือ้และขายคืน หรือขายและซือ้คืน และ 4) ธุรกรรมการ
กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์) หรือธุรกรรม Total Return Swap 

2.2.2 ข้อจํากดัในการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ 

กองทนุหลกัอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ อนัเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์การลงทนุได้ แต่
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดงันี ้

ก) ทําการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
(NAV) ของ กองทนุหลกั 

ข) การลงทนุเก่ียวเน่ืองกบัตราสารอนพุนัธ์โดยรวม จะต้องไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
(NAV) รวมของกองทนุ กองทนุหลกัและ 

ค) การลงทนุโดยรวมในสนิค้าอ้างอิง (Underlying Assets) จะต้องไมเ่กินสดัสว่น
การลงทนุท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อเร่ือง “หลกัเกณฑ์ในการลงทนุ” 
 
2.3 ข้อจํากดัในการให้ทําธุรกรรมให้ยืมและซือ้คืน 

ก) ห้ามมิให้ กองทนุหลกัเข้าทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ 

ข) ห้ามมิให้ กองทนุหลกัเข้าทําธุรกรรมการซือ้คืน ไมว่า่จะเป็นผู้ ซือ้หรือผู้ขาย  

ข้อจํากดัในหวัข้อ 2 ด้านบนนัน้ ไมร่วมถงึช่วงเวลาการลงทนุครัง้แรก (Initial 
Investment Period) ซึง่เป็นช่วงเวลา 24 เดือนหลงัวนัออกหุ้นครัง้แรก (Initial Issue 
Date) และไมร่วมถงึหุ้นท่ี กองทนุหลกัถือในบริษัทยอ่ย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของนกั
ลงทนุ คณะกรรมการสามารถพิจารณาขยายช่วงเวลาการลงทนุครัง้แรกออกไปได้ ซึง่
จะแจ้งให้นกัลงทนุทราบหากมีการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป 

หากอตัราร้อยละท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ด้านบน เกินกําหนดอนัเป็นผลมา
จากการใช้สิทธิท่ีมากบัการลงทนุ หรือเป็นผลมาจากเหตกุารณ์สําคญัเร่ืองกระแสเงินสด 
เช่น การจองซือ้หรือขายคืน หรือ เร่ืองอ่ืนจากการซือ้หรือขายการลงทนุ กองทนุหลกัจะ
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ปรับสถานะพอร์ทการลงทนุให้คืนกลบัสูภ่าวะปกติโดยเร็วท่ีสดุ เน่ืองจากคณะกรรมการ
เหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีต้องทําเพ่ือประโยชน์สงูสดุของนกัลงทนุ 

อยา่งไรก็ตาม กองทนุหลกัจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลกัทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพ่ือการสง่
มอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ ยืมเงิน หรือการทํา repo เพ่ือประโยชน์ในการ
จดัการลงทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) ไมเ่กินร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และอาจลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) แตจ่ะ
ไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ : ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

วันทาํการซือ้ขาย : วนัสง่คําสัง่ซือ้ :  สง่คําสัง่ซือ้ลว่งหน้า 3 วนัทําการ ก่อนวนัทํารายการซือ้  
วนัทํารายการซือ้ : วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน 
วนัสง่คําสัง่ขายคืน : สง่คําสัง่ขายคืนลว่งหน้า 30 วนั ก่อนวนัทํารายการขายคืน  
วนัทํารายการขายคืน : วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมมี่  

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 
ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิ 
ของกองทุน : 

UBS Europe se, Luxembourg Branch 

Bloomberg Ticker : URAI96E LX Equity 

Website www.ubs.com/realestate 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ไมเ่กิน 2.00% 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไมเ่กิน 0.84% ต่อปี  
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คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ (Aggregate Operating Fee) ไมมี่ 

อนึง่ กองทนุหลกัอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุได้  

หมายเหตุ 

1. กองทนุเป้าหมาย (Target funds) อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุหลกั เช่น depositary 
banks and central administrative agent, management/ advisory fee และ issuing/redemption charge ทํา
ให้ผู้ลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) 
อาจโดนเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วซํา้ซ้อน (triple layer of fees) 

2. กองทนุหลกัเป็น fund of funds ท่ีสามารถย้อนกลบัมาลงทนุในกองทนุท่ี UBS บริหารจดัการได้ อยา่งไรก็ดี ในกรณี
ท่ีกองทนุหลกัมีการลงทนุในกองทนุท่ี UBS บริหารจดัการ กองทนุหลกัจะไมเ่รียกเก็บคา่ Management fee ซํา้ซ้อน 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

การขาดสภาพคล่อง 
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (อสงัหาฯ) โดยกองทนุเป้าหมาย (Target Fund) อาจมีสภาพคลอ่งต่ํา และอาจไม่มีตลาดกลาง
สําหรับการลงทนุในอสงัหาฯ ตามแบบท่ีกองทนุเป้าหมายคาดหมายไว้ ดงันัน้ สภาพคล่องของการลงทนุทัง้หมดของกองทนุ
เป้าหมายจะขึน้อยูก่บัความสําเร็จในการดําเนินการตามกลยทุธ์ของการลงทนุแต่ละครัง้ และยงัมีความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีกองทนุ
เป้าหมายอาจไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ของการลงทนุได้ จากการขายหรือขายออกในราคาท่ีดี หรือในเวลาท่ีเหมาะสม หรือขายได้
ทนัตามภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลง ไมเ่ช่นนัน้อาจจะไมส่ามารถขายทรัพย์สนิออกไปสําเร็จตามกลยทุธ์ท่ีตัง้ไว้ 
กองทนุเป้าหมายอาจตัง้ข้อจํากดัสําหรับตวัเองไว้สําหรับจํานวนครัง้ในการขายคืน และเปิดช่องให้มีการขยายเวลาหรืองดรับ
คําสัง่การขายคืน ในกรณีท่ีคล้ายกบักรณีของกองทนุหลกั 
เน่ืองจากการลงทนุในสินทรัพย์อ้างอิงของกองทนุ อาจจะประกอบด้วยการลงทุนโดยตรง ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ใน
อสงัหาริมทรัพย์ จึงอาจจะรับรู้มลูค่าการลงทุนได้ยาก โดยทัว่ไปมลูค่าของอสงัหาฯ ท่ีลงทุนนัน้ขึน้อยู่กับการตีมลูค่าของผู้
ประเมิน และจํานวนเงินท่ีได้รับจริงอาจจะต่ํากว่าท่ีประเมินไว้ จึงเป็นการยากสําหรับผู้ลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนเหล่านีท่ี้จะ
ได้รับข้อมลูมลูคา่ท่ีลงทนุท่ีมีความน่าเช่ือถือของมลูคา่ของทรัพย์สนิอ้างอิงนัน้ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
มลูคา่หรือสภาพคลอ่งทางการตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุเป้าหมายได้ลงทนุไว้นัน้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ซึง่นอกเหนือจาก
การควบคมุของกองทนุและกองทนุเป้าหมาย เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาวะตลาดท่ีไม่เอือ้อํานวย และความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
การเข้าซือ้กิจการ โครงสร้างทางการเงิน สทิธิในการเป็นเจ้าของ การดําเนินงาน และการขายอสงัหาฯ นัน้ออกไปด้วย 
ในอดีตท่ีผ่านมา ทัง้มลูค่าและรายได้จากอสงัหาฯ นัน้ค่อนข้างผนัผวน การลงทนุโดยกองทนุเป้าหมายอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้ม
ของตลาดโลก และสภาวะตลาดท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม การลงทนุของกองทนุเป้าหมายจึงอาจได้รับผลกระทบด้วย 
จากปัจจยัทางสภาวะเศรษฐกิจทัง้ระดบัประเทศและระดบัสากล สภาวะตลาดอสงัหาฯ ในประเทศ อปุทานและความนิยมขอ
งอสงัหาฯ ในย่านใดย่านหนึ่ง ฐานะทางการเงินของผู้ เช่า ผู้ ซือ้หรือผู้ขาย การผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ อตัราภาษีอสงัหาฯ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืนๆ และการขาดการเงินสนบัสนนุ  ราคาพลงังานและการขาดแคลนของวสัด ุการเปล่ียนแปลง
ของถนนหรือเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางราง ภยัธรรมชาติและเหตสุดุวิสยั ความเส่ียงจากการไม่ได้ประกนัหรือการไม่
รับประกนั กฎระเบียบของทางการ (เช่น การใช้ท่ีดินและข้อจํากดัในการแบ่งโซน การรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัใน
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การทํางาน) ระบบราชการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  คุณภาพของการบริหาร และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกินการควบคุมของกองทุนและ
กองทุนเป้าหมาย หลายๆ ปัจจัยท่ีกล่าวถึงนีอ้าจมีผลกระทบทางลบต่อมลูค่าของอสงัหาฯ และรายได้ท่ีได้รับจากอสงัหาฯ 
มลูค่าการลงทุนในอสงัหาฯ ของกองทุนเป้าหมายอาจจะลดลงอย่างมีนัยสําคญัหากเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้ตลาดอสงัหาฯ 
ได้รับผลกระทบอยา่งกะทนัหนั 

การแข่งขันในการลงทุน 
ตลาดอสงัหาฯ นัน้มีการแข่งขนัสงู และการดําเนินการสรรหาและทําธุรกรรมการลงทนุอย่างประสบความสําเร็จตามท่ีกองทนุ
ได้คาดหวงัไว้นัน้ มีปัจจยัความไม่แน่นอนมาเก่ียวข้องอยู่สงู กองทนุอาจจะประสบกบัการแข่งขนัท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ จากนกัลงทนุ
อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์การลงทุนคล้ายกัน และมีแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายกว่าของกองทุน รวมถึงการแข่งขันจากกองทุน
บําเหน็จบํานาญ บริษัทประกัน กองทุนอ่ืนของผู้ จัดการกองทุน  และสถาบันการเงินอ่ืน หรือนักลงทุนประเภทอ่ืนๆ ด้วย 
นอกจากนี ้ยงัไม่อาจรับประกนัได้ว่ากองทนุเป้าหมายจะสามารถสรรหาและทําธุรกรรมการลงทนุอย่างประสบความสําเร็จ
ตามท่ีกองทนุคาดหวงั ในเร่ืองอตัราผลตอบแทนและวตัถปุระสงค์ในการกระจายการลงทนุ 
แม้ว่าปัจจุบันยังมีโอกาสในการลงทุนอีกมาก แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าโอกาสนีจ้ะอยู่ไปอีกนานเท่าใด หรือกองทุนจะ
สามารถสรรหา และเข้าถึงโอกาสในการลงทนุท่ีเพียงพอให้กองทนุเข้าลงทนุด้วยทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด หรือกระจายพอร์ทการ
ลงทุนได้ตามท่ีกําหนดไว้ หากทรัพย์สินสุทธิส่วนใดไม่ได้ถูกนํามาลงทุน ผลการดําเนินงานของกองทุนนัน้อาจจะได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกนั 

การกระจายการลงทุน 
เพ่ือให้เป็นการกระจายลงทนุ ทัง้ในแง่ของผู้จดัการกองทนุ การบริหารกลยทุธ์ และการตลาด กองทนุจะเลือกกองทนุเป้าหมาย
มาจํานวนหนึ่ง โดยท่ีแต่กองทนุจะถกูแยกบริหารอย่างเป็นเป็นอิสระ มีวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุท่ีต่างกนั แต่ละ
กองทุนจะมีข้อกําหนดในการกระจายการลงทนุตามท่ีกําหนดไว้ในAppendix (เอกสารแนบ) กองทุนจะลงทุนในกองทุน
เป้าหมายก่ีกองก็ได้ แตต้่องไมต่ํ่ากวา่ 5 กองทนุเป้าหมาย ซึง่ทัง้จํานวนกองและช่ือกองอาจเปล่ียนแปลงได้ แม้ว่าการกระจาย
การลงทนุดงักลา่วจะมีเจตนาเพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดทนุ และขณะเดียวกนัก็เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากความผนัผวนของ
ราคาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการกระจายการลงทนุของกองทนุเป้าหมายจะไม่มีผลขาดทนุเลย (อาจจะทัง้หมด
ก็ได้) ซึง่บางกองทนุอาจจะมีจํานวนผลขาดทนุเกินกวา่ผลกําไรท่ีกองอ่ืนทําไว้ก็ได้ 
อาจจะมีบางเวลาท่ีกองทนุบางกองมีการลงทนุน้อย และ/หรือมีเงินสดหรือเทียบเท่าจํานวนมาก ทัง้นีเ้พราะกองทนุอาจจะมี
ผลขาดทนุจํานวนมากหากถือครองการลงทนุบางอย่างไว้ในขณะท่ีมลูค่าลดลง หรือมีผลกระทบทางลบ จากการท่ีผู้ออกตรา
สารผิดสญัญา กองทนุเป้าหมายบางกองทนุอาจเน้นการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเภทอสงัหาฯ ประเภทใด
ประเภทหนึง่ จงึมีความเส่ียงจากตลาดนัน้ๆ หรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในภมิูภาค หรือประเภทของอสงั
หาฯ ท่ีเข้าลงทนุ ซึง่การลงทนุประเภทดงักลา่ว อาจถือได้วา่เป็นการลงทนุแบบเก็งกําไร 

ความเส่ียงจากการลงทุนในเขตหรือภูมภิาคต่างๆ 

กองทนุจะทําการลงทนุในอสงัหาฯ ท่ีตัง้อยู่ในเขตหรือภมิูภาคต่างๆ ตามวตัถปุระสงค์การลงทนุของแต่ละกองทนุ ขณะท่ีเขต
ท่ีตัง้ท่ีต่างกนันัน้สามารถเพิ่มโอกาสในการลงทนุ และลดทอนความเส่ียงของการลงทนุในตลาดใดตลาดหนึ่งได้ เพราะแต่ละ
เขตหรือภูมิภาคท่ีตัง้ของอสงัหาฯ เหล่านีมี้เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒัธรรม ธุรกิจ และสภาวะแรงงานท่ีต่างกัน และมี
กฏหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานบญัชี และการทําธุรกิจท่ีต่างกนัด้วย กฎหมายและวิธีปฏิบติัด้านอสงัหาฯ อาจจะแตกต่างกนั
มากระหว่างเขตหรือภมิูภาค โดยเฉพาะวิธีถือปฏิบติัท่ีต่างกนัระหว่างประเทศท่ีใช้กฎหมายแพ่งและกฎหมายตามระบบจารีต
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ประเพณี ดงันัน้ จงึไมมี่วิธีการลงทนุและบริหารการลงทนุในอสงัหาฯ วิธีใดวิธีหนึ่งท่ีจะท่ีใช้ได้กบัทกุสถานการณ์ หรือสามารถ
ท่ีจะสร้างผลตอบแทนได้เหมือนๆ กนัในทกุเขตท่ีลงทนุ 

การดําเนินงานของกองทนุ กองทนุ การลงทนุของกองทนุ และการลงทนุในกองทนุอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั 
จากการเปลี่ยนแปลงของสนธิสัญญา กฎหมาย และกฎระเบียบ (หรือการตีความของกฎเหล่านี)้ รวมถึงข้อบังคับตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์และบริษัท ท่ีเกิดขึน้อยูเ่สมอในเขตการลงทนุตา่งๆ ท่ีกองทนุเข้าลงทนุ (รวมถึงประเทศลกัเซมเบิร์กด้วย) ท่ี
อาจจะทําให้เกิดเง่ือนไขทางกฎหมายและภาษีเพ่ิมขึน้ในเขตท่ีกองทนุอาจจะดําเนินธุรกิจอยู่ ดงันัน้ กองทนุอาจจะมีค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ิมขึน้ และทําให้ผลตอบแทนลดลงจากการท่ีจะต้องปรับปรุงโครงสร้างและ
การเงิน อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

ความเส่ียงของการชาํระเงนิ 
การจองซือ้หน่วยในช่วงเวลาการจองซือ้หน่วย (Subscription dealing days) หน่วยดงักลา่วจะไม่ได้ออกในวนัท่ีจองซือ้ แต่
จะออกในวนัทําการถัดจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิแล้ว ตามท่ีระบุอยู่ในหวัข้อ “การกําหนดมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ” ของหนงัสือชีช้วนนี ้ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะมีสถานะเป็นเจ้าหนีท่ี้ไมมี่หลกัประกนัของกองทนุและจะไมไ่ด้รับสทิธิของการเป็นผู้
ถือหน่วยจนกวา่จะมีการออกหน่วย 

ความเส่ียงของการประเมนิมูลค่า 
ผู้บริหารให้ความสําคญักบัการบริหารทรัพย์สินของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของกองทนุ นโยบายการประเมินมลู
ค่าท่ีกําหนดอยู่ในหนงัสือชีช้วนนี ้จะมีการแก้ไขอพัเดทเป็นระยะโดยคณะกรรมการกองทนุ อย่างไรก็ตาม กองทนุเป้าหมายท่ี
ลงทุนในอสงัหาฯ และหรือหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมีสภาพคล่องน้อย หลกัทรัพย์เหล่านีอ้าจจะไม่มีมลูค่าท่ีจะสามารถประเมินได้
ในทนัที ดงันัน้ มลูค่าหลกัทรัพย์ดงักล่วอาจจะต้องถูกประเมินโดยกองทุนเอง ตวัอย่างเช่น มลูค่าทรัพย์สินสทุธิจะเป็นตาม
รายงานของกองทุนเป้าหมาย ตามมลูค่าต้นทุนหรือตามมลูค่ายุติธรรมตามท่ีรายงานโดยผู้จัดการกองทุน ผู้บริหาร หรือผู้
ตรวจสอบของกองทนุเป้าหมาย หรือตามท่ีผู้บริหารกําหนด นอกจากนี ้การรายงานการประเมินมลูค่ารายไตรมาสโดยกองทนุ
เป้าหมาย ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเปิดเผยได้จนสิน้ไตรมาสถดัไป ดงันัน้ มลูค่าสินทรัพย์สทุธิท่ีรายงานโดยกองทนุเป้าหมาย 
ณ สิน้ไตรมาสใดๆ ก็จะไมส่ามารถสะท้อนผลการลงทนุในไตรมาสก่อนหน้านัน้ได้ 
Administrator อาจจะมีการปรับมลูค่าการลงทนุ หากเห็นว่าค่าเงินสกลุใด อตัราดอกเบีย้ เวลาครบกําหนด ความสามารถใน
การซือ้ขาย และ/หรือ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องนัน้ จําเป็นต้องมีการปรับเพ่ือให้สะท้อนมลูคา่ยติุธรรมของปัจจยัเหลา่นี ้
มลูคา่ท่ีประเมินไว้ของกองทนุเป้าหมายอาจจะแตกตา่งจากมลูค่าท่ีปรากฏอยู่ในรายงานฉบบัสดุท้ายอย่างมาก และก็ไม่สามารถ
ท่ีจะรับประกนัได้วา่การประเมินมลูคา่ของกองทนุเป้าหมายจะถกูคํานวณได้อยา่งถกูต้อง และคํานวณตามลําดบัท่ีถกูต้อง 
กองทนุจะใช้บญัชีท่ีรายงานโดยกองทุนเป้าหมายท่ีลงทุนไว้ รวมถึงรายละเอียดของการประเมินท่ีรายงานมาอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเพียงพอ ท่ีผู้บริหารอาจจะใช้เพ่ือประเมินมูลค่าทรัพย์สินและคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน แต่การ
รายงานการประเมินมลูค่าอาจจะลา่ช้า และการประเมินมลูค่าเองก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่สามารถประเมิน
ได้อยา่งแมน่ยํา 
หากการประเมินมลูคา่ใดๆ ไมส่ามารถทําได้โดยวิธีท่ีกําหนดไว้ด้านบน หรือหากคณะกรรมการประเมินมลูค่าได้หารือกบัผู้บริหาร
แล้วเห็นว่าวิธีการประเมินอ่ืนอาจจะสามารถประเมินมลูค่าท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินได้แม่นยํากว่า 
ดงันัน้ วิธีการประเมินมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนินัน้ๆ จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประเมินมลูคา่เหน็ควรให้ใช้ 

ความเส่ียงทั่วไปของการเป็นหุ้นจดทะเบียน 
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ประเภทของ Share Class ของกองทนุอสงัหาฯ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลกัเซมเบิร์ก (LSE) และหุ้นท่ีมีการซือ้ขาย
ผ่านตลาดย่อมเผชิญกับความผันผวน ดังนัน้ มูลค่าและเงินได้จากหุ้ นเหล่านีจ้ึงมีความผันผวนด้วย และไม่สามารถจะ
รับประกนัได้วา่ราคาตลาดบนกระดานของหุ้นเหลา่นีจ้ะสะท้อนมลูค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีอ้างอิง ผู้ลงทนุอาจจะไม่ได้เงินลงทนุคืน
เต็มมลูค่าเม่ือขายหุ้นใน LSE ตามข้อกําหนดในหนงัสือชีช้วนนี ้โดยเฉพาะในเร่ืองคณุสมบติัของผู้ลงทนุ หุ้นอาจถกูโอนผ่าน
การซือ้ขายใน LSE หรือนอกตลาดตามท่ีตกลงกนัเอง อํานาจควบคมุกองทนุอาจจะมีการเปล่ียนแปลง และอาจมีบคุคลท่ีสาม
ท่ีจะพยายามเข้ามาเปล่ียนแปลงการดําเนินการของกองทนุให้ต่างไปจากเจตนาเดิมในหนงัสือชีช้วน ซึง่อาจจะเป็นผลทางลบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จึงไม่สามารถท่ีจะประกนัได้ว่าจะมีตลาดสํารองท่ีรองรับการซือ้ขายหุ้นเหลา่นี ้และผู้ลงทนุควรทราบว่าเม่ือ
ลงทนุในหุ้นเหลา่นีแ้ล้ว การขายคืนจะทําได้ก็ตอ่เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขในการขายคืนของกองทนุเทา่นัน้ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
กองทนุมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหุ้นผ่านการลงทนุในหลกัทรัพย์ ความเส่ียงหลกัคือความเป็นไปได้ท่ีมลูค่าของ
หลกัทรัพย์ดงักล่าวอาจจะลดลง รวมถึงการผนัผวนในมลูค่าของหลกัทรัพย์ตามกิจกรรมท่ีบริษัทอสงัหาริมทรัพย์แต่ละแห่งมี 
และ/หรือ ตามสภาวะตลาดโดยทัว่ไป และ/หรือ สภาวะเศรษฐกิจ หลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายน้อยอาจจะมีการเปล่ียนแปลงด้าน
ราคาได้ง่ายกวา่หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีใหญ่กวา่ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
กองทนุอาจมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์ ซึ่งทําให้มีความเส่ียงในระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะสญัญาตราสารอนพุนัธ์นัน้อาจจะมีความ
ผนัผวนสงู และจํานวนเงินมาร์จิน้นัน้อาจจะดนู้อยเม่ือเทียบกบัขนาดของสญัญา แต่ความเคล่ือนไหวของตลาดเพียงเลก็น้อย
อาจจะมีผลกระทบท่ีตอ่ตราสารอนพุนัธ์มากกวา่หุ้นกู้หรือหุ้นโดยทัว่ไป 
กฏเกณฑ์ของธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์และกองทนุท่ีทําธุรกรรมดงักลา่ว มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามกฏหมายโดยทางการอยูเ่สมอ 
สญัญาตราสารอนพุนัธ์บางตวัอาจจะทําโดยตรงกบัคู่สญัญา หรืออาจจะเป็น OTC ดงันัน้ กองทนุจึงมีความเส่ียงด้านความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร/คูส่ญัญาและความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง ท่ีโดยปกติจะไมมี่ในธุรกรรมท่ีทําผา่นตลาดหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงของคู่สัญญา 
กองทนุไม่มีข้อห้ามท่ีจะเข้าเป็นคู่สญัญา หรือเน้นการทําธุรกรรมใดหรือทัง้หมดกบัคู่สญัญาเดียว นอกจากนี ้กองทนุยงัไม่มี
หน่วยงานด้านเครดิตภายในท่ีจะทําการประเมินความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา แต่ได้พึ่งพา UBS Asset Management 
(Luxembourg) S.A.  และผู้จดัการการลงทุนท่ีเช่ือว่าจะทําธุรกรรมกบัคู่สญัญาตามนโยบายและวิธีปฎิบติัภายในเท่านัน้ 
ความสามารถของกองทุนท่ีจะทําธุรกิจกับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย และตามหน้าท่ีของ UBS Asset 
Management (Luxembourg) S.A.  และผู้จดัการการลงทนุดงักลา่ว ดงันัน้ การท่ีไม่มีการประเมินความสามารถทางการเงิน
ของคู่สญัญาดงักล่าวอย่างอิสระและน่าเช่ือถือ และการท่ีไม่มีตลาดมากํากบัการชําระเงินนัน้ อาจจะทําให้กองทนุเหล่านีมี้
โอกาสขาดทนุมากขึน้ 

ความเส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
UBS ทําธุรกรรมหลายอย่าง รวมถึงธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และการบริหารกองทนุและพอร์ท 
ดงันัน้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ UBS อาจจะมีธุรกรรมท่ีผลประโยชน์ของ UBS หรือประโยชน์ของลกูค้าของ UBS อาจจะ
ทบัซ้อนกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  

ความเส่ียงจากวงเงนิเพ่ือสภาพคล่อง 
กองทนุจะเข้าทําสญัญาเสริมสภาพคล่องวงเงินกบัธนาคารเพ่ือการบริหารเงินสดระยะสัน้ และเพ่ือทดแทนการขาดทนุจาก
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การป้องกันค่าเงิน โดยกองทุนอาจจะต้องวางทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนเพ่ือเป็นหลกัประกันสําหรับหนีด้งักล่าว ซึ่งจะ
จํากดัความคลอ่งตวัในการขายทรัพย์สนิท่ีได้วางไว้เหลา่นี ้
ทัง้นี ้โดยขึน้อยู่กบัสภาพตลาด กองทนุอาจไม่สามารถเข้าถึงวงเงินเพ่ือสภาพคลอ่งดงักลา่ว หรือหากเข้าทําสญัญาใดสญัญา
หนึง่แล้ว เง่ือนไขของสญัญาอาจจะเปล่ียนหรืออาจจะเป็นการยากท่ีจะรักษาสญัญาไว้ได้ ซึง่จะเป็นผลกระทบต่อสภาพคลอ่ง
ของกองทนุ 

ความเส่ียงจากการกู้ยืมโดยกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) 
กองทนุเป้าหมายท่ีกองทนุเข้าลงทนุ จะมีการกู้ ยืมเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แม้ว่าการกู้ ยืมจากบคุคลท่ีสามจะ
ช่วยให้ผลตอบแทนของกองทนุเป้าหมายสงูขึน้ และเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินได้บางส่วน แต่ก็อาจจะทําให้เกิด
ขาดทนุได้ด้วย รวมถงึความเส่ียงจากการท่ีไมมี่เงินสดพอท่ีจะชําระหนี ้และความเส่ียงท่ีการกู้ ยืมจากบคุคลท่ีสามอาจจะทําให้
ไม่สามารถทํารีไฟแนนซ์ได้ หรือเง่ือนไขการทํารีไฟแนนซ์อาจจะไม่ดีเท่าเงินกู้ ยืมในปัจจุบนั ความสามารถในการกู้ ยืมจาก
บุคคลท่ีสามจะเป็นปัจจัยท่ีสําคญัของกองทุนเป้าหมาย ในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนและผลตอบแทน และ
ผลตอบแทนดงักลา่วอาจจะสง่ผลทางลบตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุในกองทนุในกองทนุควรจะตระหนกัว่า ไม่
สามารถรับประกนัได้วา่กองทนุเป้าหมายท่ีกองทนุจะเข้าไปลงทนุจะสามารถเข้าถึงเงินกู้จากบคุคลท่ีสามได้ ในระดบัหรือตาม
เง่ือนไขท่ีจะอํานวยให้กองทนุบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากเหตผุลทางการเปล่ียนแปลงของนโยบายสินเช่ือของผู้ ให้กู้  หรือ
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ แม้ว่าวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุเป้าหมาย อาจจะสนบัสนนุให้ใช้เงินกู้จากบคุคล
ท่ีสามให้มากท่ีสดุในการจดัทําโครงสร้างของธุรกรรมก็ตาม ผู้ลงทนุจึงควรทราบว่าในท่ีสดุแล้วก็จะต้องมีการจ่ายคืนหนีเ้งินกู้
ดงักลา่ว แม้วา่การกระทําดงักลา่วจะทําให้มลูคา่ของการลงทนุในกองทนุเป้าหมายลดลงก็ตาม  

การเปิดเผยอัตราการกู้ยืมภายใต้หลักเกณฑ์ AIFMD  
นกัลงทนุและผู้ ถือหน่วยควรทราบว่าระดบัของ Leverage (อตัราการกู้ ยืม) ตามท่ีคํานวณไว้และเปิดเผยอยู่ในเอกสารแนบ
ของกองทนุ อาจจะไมส่ามารถแสดงถึงความเส่ียงรวมทัง้หมดของกองทนุได้ เน่ืองจากตราสารอนพุนัธ์และการยืมเงินสด หรือ
หลกัทรัพย์นัน้ใช้เพ่ือบริหารความเส่ียงไปพร้อมๆ กบัเพ่ือแสวงหาผลตอบแทน นอกจากนี ้การคํานวณด้วยวิธี Gross method 
นัน้ ได้รวมการทําธุรกรรมในตราสารอนพุนัธ์ทัง้หมดทัง้ในขา long และ short  (รวมถึง FX Forward ท่ีใช้เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงของค่าเงิน) ไม่ว่าจะใช้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงหรือเพ่ือ offsetting ฐานะการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ และเพ่ือการอ่ืน 
นอกจากนี ้กองทนุใช้ notional values ในการคํานวณความเส่ียงทัง้หมด จึงอธิบายได้ว่าทําไมระดบั Leverage ตามวิธีนีจ้ึง
ค่อนข้างสงู และเหตใุดหากการคํานวณด้วยวิธี Commitment approach ท่ีรวมการป้องกนัความเส่ียงและ netting ในวิธีการ
คํานวณแล้ว คา่ Leverage จงึต่ํากวา่  
 

หมายเหต ุ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลกัจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ซํา้ซ้อน ในกรณีท่ีไปลงทนุในกองทนุเป้าหมายท่ีบริหารจดัการโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการไถ่ถอนหน่วยลงทนุจะถกูบนัทึกหกัออกจากสินทรัพย์ของกองทนุหลกั และเน่ืองจาก กองทนุหลกั
ลงทนุในกองทนุเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจเกิดขึน้ทัง้ในระดบักองทนุเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องและใน
ระดบัของกองทนุหลกั 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระดับกองทุนเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องและในระดับของกองทุนหลกั อาจรวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของธนาคารผู้ รับฝากสินทรัพย์ และตวัแทนผู้บริหารส่วนกลาง, ค่าธรรมเนียมการจดัการ / 
คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาและคา่ใช้จ่ายในการออก / ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 

หากกองทนุหลกัลงทนุในกองทนุเป้าหมายหรือลงทนุในสินทรัพย์อ่ืนๆ ซึง่มีการชําระคืนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชัน่
ทัง้หมดหรือบางสว่น คา่ธรรมเนียมท่ีได้รับคืนดงักลา่วจะถกูเพ่ิมเข้าไปในสว่นของสนิทรัพย์ของกองทนุหลกั 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1) ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class 
หรือกองทุนหลกัท่ีกองทุนลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เง่ือนไขการ
ลงทนุ นโยบายการลงทนุ อตัราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุมีการกระทําผิดตามความเห็น
ของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณี
ท่ีกองทุนหลกัท่ีกองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะท่ีบริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทัง้นี ้เม่ือปรากฏกรณีดังกล่าวข้างต้นบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตาม ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) 
และ/หรือกองทุนหลกั และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทนุรวม
ต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทุน และในการ
โอนย้ายกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ 
ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหาร
และจดัการลงทนุโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั   

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

ทัง้นี ้การสรุปสาระสําคญัในสว่นของกองทนุ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC  ได้
ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่
สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
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สถานการณ์เชิงลบอย่างมากท่ีสุดที่เกดิขึน้ (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน 
UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global* (กองทุนอ้างองิ) 

หากลงทนุด้วยเงิน 100,000 ยโูร คํานวณด้วยผลตอบแทนขาดทนุสงูสดุ ในแต่ละช่วงเวลา 
ช่วงเวลา ระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุด 

(Maximum Drawdown) 
มูลค่าเงนิลงทุน

คงเหลือ  
(สกุลเงนิยูโร) 

ระยะเวลาที่จะกลับมาคืนทุน 
(Recovery Period)  

(เดือน) 
3 ปี** -1.03% 98,970 ยโูร 5 เดือน 
5 ปี** -1.03% 98,970 ยโูร 5 เดือน 
นบัจากจดัตัง้กองทนุ*** -4.53% 95,470 ยโูร 21 เดือน 

ข้อมลู จาก Morningstar ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
*คํานวณจากผลตอบแทนรายเดือน (Monthly Return) ของกองทนุ UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-
12-dist EUR  จดัตัง้ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2008  ซึง่เป็นกองทนุอ้างอิง จึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานทัง้หมด
ของกองทนุ UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-96-acc EUR ซึง่เป็น share class ของกองทนุหลกัท่ี
กองทนุ UGREF-UI ลงทนุ 
หมายเหต ุ: การประมาณการผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุอ้างอิงข้างต้น เป็นการอ้างอิงจากสถานการณ์ในอดีต ซึ่ง
รวมถึงการทําธุรกรรมการกู้ ยืมเงินโดยใช้หลกัการ look-through และการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ทัง้นี ้
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับจริงจะขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดและระยะเวลาการลงทนุของผู้ลงทนุ 
ในกรณีท่ีกองทุนหลกัไม่สามารถจําหน่ายหรือถอนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือกองทุนท่ีกองทุนหลกัลงทุนได้ในราคาท่ี
ต้องการและระยเวลาท่ีต้องการ อาจทําให้กองทนุ UGREF-UI มีผลขาดทนุจนไมส่ามารถคืนเงินลงทนุผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
**ระดบัผลขาดทนุสงูสดุเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีเกิดการปิดเมืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 (The Great Lockdown 
of 2020) 
***ระดบัผลขาดทนุสงูสดุเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการเงิน (The Financial Crisis of 2008-2009) 

ทัง้นี ้กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือ EPM โดยมีมลูคา่ตามหน้า
สญัญาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ไมเ่กิน 100% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รวมกนัสงูสดุไมเ่กิน 200% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
โดยกองทนุ UGREF-UI อาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไมเ่กินกวา่ 
100% ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

โดยผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่วไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
และกองทนุอาจมีผลตอบแทนของกองทนุต่ํากว่าผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีกองทนุไมไ่ด้ลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 
 
3.12 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ  
กองทนุมีนโยบายการลงทนุซึง่จะสง่ผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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3.13 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ  : 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ : 
เป็นไปตามประกาศ 
 

 3.13.2   ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ : 
 เป็นไปตามประกาศ 

  
3.14   อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมในประเทศ และตา่งประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามข้อนีจ้ะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีประกาศกําหนด 
 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : มี 
 
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  

- ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ช่ือย่อ คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 

1. ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ UGREF-UI-N เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรายได้จากสว่นตา่งของการ
ลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ 
(Total return) 

2. ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั UGREF-UI-A เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรับรายได้สม่ําเสมอจากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทนุหรือประเภทหน่วยลงทนุ หรือเปิด
ให้บริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ก่อนวนัเปล่ียนแปลง โดย
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทนุชนิดใดของกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ไม่มีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทนุชนิดดงักล่าว บริษัทจดัการกองทนุรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทนุนัน้ไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวม หรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณ 
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5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- INTERNET (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- INTERNET (ถ้ามี) 
- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  : 
สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย ระยะเวลา 5 วนัทําการ 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :   
สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  :  
- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
- แบบอตัโนมติั 
  
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิม่เติม : 

7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ไมมี่ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั : มี 

วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย จะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะประกาศวนัรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวนัดงักล่าวเป็นวนัท่ีไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป ทัง้นีก้ารรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัจะพิจารณาจากการ
จ่ายผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุ หรือจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ และ/หรือดอกเบีย้ค้าง
รับท่ีได้รับจากการลงทนุ และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) 

หลกัเกณฑ์การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 
1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือว่า
บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่ว และกองทนุอาจจะเร่ิมพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัในช่วงระยะเวลา 
30 วนัแรกได้ ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละ
รายลดลง 

2. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือต่อจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินตามมลูค่าหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกูหกัด้วย
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะนําเงินค่ารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่าว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์
ไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ
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ในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการชําระ
ราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุ
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตามหลกัฐาน
ท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. สําหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยอตัโนมติั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : มี 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั : มี 

หลกัเกณฑ์การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 

1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการจะกําหนดวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือน โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุจะเป็นไปตามท่ีกองทนุหลกักําหนดและเพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
หลกั ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าอยา่งน้อย 35 วนั โดยจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุและวนัส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าให้เป็นไปตามตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศตารางดงักลา่วไว้ในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย
และทัว่ถึง และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้หากวนัสง่คําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุลว่งหน้าและวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขาย
หน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะแสดงวนัท่ีเปล่ียนแปลงใหมใ่นตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี  ้หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้า และวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบรุายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
ต้องการขายคืน หรือจะระบเุป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ หรือระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(3) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวน
ทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 

(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดงักล่าวได้ เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนท่ีรับซือ้คืนภายในวนัทําการถัดจากวันท่ีเสร็จสิน้การคํานวณ
ดงักล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 41 วัน นับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีใดจะปฏิบัติได้จริง โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้
แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 41 วนั นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ หรือภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีใดจะปฏิบติัได้จริง 

(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืน
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนมุติัจาก
บริษัทจดัการ 
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2. INTERNET (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.  บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
4. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
 
7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ
(1) บริษัทจดัการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัดงักลา่วข้างต้น ภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวม
วนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุ
รวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ต่างประเทศ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt 
pay เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดงักลา่วเอง 

(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทนุ ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการอ่ืนใด
อนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต ท่ีได้แจ้งความประสงค์ไว้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัท
จดัการอาจดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง่จ่ายผู้ ถือหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามท่ีอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

การชําระเงินคา่ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้

(1)  บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 41 วนั นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณีใดจะปฏิบติัได้จริง โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทํา
การของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบั
วนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนลงทุน หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ตา่งประเทศ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดงักลา่วเอง 

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการคํานวณมูลค่า      
ทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน        
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝาก
เป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
จดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

1) กรณีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั : จะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่เกินปี
ละ 12 ครัง้ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุ หรือจาก
กําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ และ/หรือดอกเบีย้ค้างรับท่ีได้รับจากการลงทนุ และ/หรือกระแสเงินสด (cash 
flow) ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะประกาศวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
2) กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ : บริษัทจดัการจะกําหนดวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นวนั
ทําการสดุท้ายของเดือน โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามท่ีกองทนุหลกักําหนดและเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัระยะเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 35 วนั โดยจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวนัทํารายการ
ขายคืนหน่วยลงทนุและวนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าให้เป็นไปตามตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
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จะประกาศตารางดงักลา่วไว้ในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้หากวนัส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้าและวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวตรง
กับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะแสดงวันท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ใน
ตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี  ้หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ลว่งหน้า และวนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

 กรณีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ  
จะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะประกาศวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
แตห่ากวนัดงักลา่วเป็นวนัท่ีไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป โดยรายละเอียดการรับซือ้คืนจะ
ระบุไว้ในข้อ 7.4.1 ทัง้นีก้ารรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัจะพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของ ตราสารท่ีกองทนุไป
ลงทนุ หรือจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ และ/หรือดอกเบีย้ค้างรับท่ีได้รับจากการลงทนุ และ/หรือกระแส
เงินสด (cash flow)  

 บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงวนัและเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบจากการ
ท่ีได้รับชําระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนท่ีกองทนุรวมลงทนุได้  
 

 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจดัการจะกําหนดวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือน โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุจะเป็นไปตามท่ีกองทนุหลกักําหนดและเพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
หลกั ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าอยา่งน้อย 35 วนั โดยจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุและวนัส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าให้เป็นไปตามตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศตารางดงักลา่วไว้ในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย
และทัว่ถึง และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้หากวนัสง่คําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุลว่งหน้าและวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขาย
หน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะแสดงวนัท่ีเปล่ียนแปลงใหมใ่นตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี  ้หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ลว่งหน้า และวนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ   
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คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียน  
และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือ
ตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้า และวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า โดยประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้าระยะเวลา 35 วนั 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  
บริษัทจดัการจะกําหนดวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือน โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุจะเป็นไปตามท่ีกองทนุหลกักําหนดและเพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
หลกั ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าอยา่งน้อย 35 วนั โดยจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุและวนัส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าให้เป็นไปตามตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศตารางดงักลา่วไว้ในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย
และทัว่ถึง และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้หากวนัสง่คําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุลว่งหน้าและวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขาย
หน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะแสดงวนัท่ีเปล่ียนแปลงใหมใ่นตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี  ้หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ระยะเวลาการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ลว่งหน้า และวนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข วนั เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ขยาย หรือลดระยะเวลาการสง่
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้า เป็นการชัว่คราว หรือถาวรได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการปล่ียน
แปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัส่งคําสัง่ล่วงหน้า  ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าได้ 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  
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เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

7.9.1 บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วน  

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใด เม่ือได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

7.9.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

7.9.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า         
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 

7.9.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ   
บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทํา
การตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่าง
ไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทัง้นี ้การ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูได้ 

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน 

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน 
หน่วยลงทนุได้ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง  
และ/หรือนําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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7.9.8 ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุนท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วย
ลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอน
หน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
เงื่อนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ  7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การปรับปรุง 
แก้ไขดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข 
เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบ
ลว่งหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือ
เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

สามารถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
  

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ         
9.1 หลกัเกณฑ์ในการเลือกชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินสด  
ในกรณีใดตอ่ไปนี ้
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(1) กองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และ 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทนเงิน 
 
9.2 การจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิเพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะยึดหลกัให้มีการดําเนินการท่ีเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรายเป็นสําคญั 
โดยจะพิจารณาจากปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. มลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (mark to market)  
2. อายเุฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ลงทนุ (duration)  
3. สดัสว่นการลงทนุ  
4. สภาพคลอ่ง  
5. อนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) 
ในกรณีท่ีมีข้อจํากดัในการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น หน่วยการซือ้ขาย (Board lot) ขัน้ต่ําหรือหน่วยหรือ
มลูค่าซือ้ขายขัน้ต่ําของตราสารอ่ืนๆ หรือตราสารหรือหลกัทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีทําให้ไม่สามารถแบ่ง
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิตามวิธีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม เป็นธรรม ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 
 
9.3 การจดัสรรหลกัทรัพย์เพ่ือสง่มอบ 
บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ โดยเทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุรวมต้องจ่ายให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุกบัมลูค่าตลาดของพอร์ต
การลงทุน และจดัสรรหลกัทรัพย์ตามสดัส่วนของมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทนุ ณ วนัท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ  
วิธีการในการคํานวณเพ่ือจดัสรรหลกัทรัพย์ 
1. คํานวณจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องชําระให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
2. คํานวณสดัส่วนตามมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทนุ เพ่ือพิจารณาว่าหลกัทรัพย์แต่ละตวัคิด
เป็นสดัสว่นเทา่ใดของพอร์ตการลงทนุทัง้หมด 
3. คํานวณมลูคา่และจํานวนของหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยเทียบตามสดัสว่นของหลกัทรัพย์แต่ละตวั
ในพอร์ตการลงทนุกบัจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
4. แปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาด ณ วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลกัสากล 
5. เทียบมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณตามข้อ 4 กบัจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุต้องชําระให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หากมีสว่นตา่ง บริษัทจดัการจะจ่ายสว่นตา่งเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วนต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 
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หมายเหต ุ: สว่นต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุหกัด้วย
จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จดัการจะดําเนินการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตล่ะรายด้วยวิธีการข้างต้น 
 
9.4 วิธีการสง่มอบ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลกัทรัพย์ไปยงับญัชีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(broker) หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนท่ีเป็นเงินนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามวิธีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัทรัพย์และ
ชําระค่าขายคืนในส่วนท่ีเป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัเดียวกับท่ีบริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงิน
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนๆ 
  

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตใุดเหตหุนึ่งดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(2) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
10.2 ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือ
ราคาท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดังนี ้
1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราคา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่งไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในวนัทําการซือ้ขายใด โดยมีมลูค่า
ตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แล้วแต่กรณี บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง 
(Liquidity Fee) ได้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สภาพคลอ่งของทรัพย์สิน
ท่ีกองทนุลงทนุ หรือสภาพตลาดของทรัพย์สนิ หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัท
จดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องเทา่ท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอตัราสงูสดุท่ี
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกิน
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีไ้ด้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ และ/หรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกนัตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้ โดยบริษัทจดัการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกตา่งกนัได้ในแตล่ะวนัท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้และขอสงวนสทิธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุ
ทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทําการนัน้ได้ 
ทัง้นี ้เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ 

ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Anti-dilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคลอ่งอ่ืนได้ 

อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุ
ในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง
ได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
-  
 
1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Swing Pricing) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทุนอาจมีการปรับมลูค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจดัการจะพิจารณาปรับมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการคํานวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้
สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่าง
ต่อเน่ือง, กองทนุมียอดซือ้หรือขายสทุธิในสดัสว่นท่ีสงูเม่ือเทียบกบัขนาดของกองทนุ, กองทนุมียอดการไถ่ถอนสทุธิหรือ
ยอดซือ้สทุธิในวนัทําการใดเกินกว่าอตัรา Threshold ท่ีกําหนด, มี bid – ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขาย
ทรัพย์สนิ, เกิดความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน, ตลาดซือ้ขายทรัพย์สินมีสภาพคลอ่งท่ีลดลงจากปกติ, มีการซือ้ขาย
ทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตกุารณ์อ่ืนท่ีสง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุ หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/
หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบริษัทจดัการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้
1. การปรับมลูคา่หน่วยลงทนุทกุวนัทําการตามมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ (Full Swing Pricing) หรือ 

2. การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุเฉพาะวนัทําการท่ีกองทนุมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ (Partial Swing Pricing) ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะปรับมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้

ขายท่ีมีปริมาณการซือ้และขายท่ีสง่ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม

วิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกตา่งกนัได้ในแตล่ะวนัท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  ซึง่จะ
ปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณา และ/หรือตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะนําคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจ
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เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้  ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
เปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนั
ทําการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคลอ่งอ่ืนได้ 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง
ได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเคร่ืองมือนีไ้ว้เพ่ือใช้ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลกัเกณฑ์พอสงัเขป ดงันี ้

กองทนุหลกัอาจมีการปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย เพ่ือสะท้อนต้นทนุ และ/หรือส่วนต่าง (Spread) ในการซือ้ขาย
สนิทรัพย์ของกองทนุ โดยจะพิจารณาปรับด้วยวิธีการ Partial swing pricing โดยจะปรับในวนัทําการซือ้ขายท่ีกองทนุหลกั
พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณการซือ้และขายกองทนุหลกัท่ีเกิดขึน้ส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ซึ่งกําหนด
อตัรา Swing factor สงูสดุไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุ ทัง้นีเ้ง่ือนไขท่ีกองทนุหลกัอาจ
พิจารณาปรับใช้เคร่ืองมือ ตวัอยา่งเช่น  
1. กองทนุหลกัมียอดไถ่ถอนสทุธิอยา่งตอ่เน่ือง หรือ  
2. กองทนุหลกัมียอดการซือ้สทุธิในสดัสว่นท่ีสงูเม่ือเทียบกบัขนาดของกองทนุ หรือ  
3. กองทนุหลกัมียอดไถ่ถอนสทุธิหรือยอดการซือ้สทุธิในวนัทําการใด หรือ  
4. กองทนุหลกัพิจารณาแล้วเหน็วา่การกําหนดให้ใช้เคร่ืองมือดงักลา่วเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยจะเป็นการปรับเพิ่มมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย เม่ือกองทนุมียอดซือ้สทุธิ และปรับลดมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย 
เม่ือกองทนุมียอดไถ่ถอนสทุธิ ทัง้นีม้ลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุอาจปรับเพิ่มขึน้และลดลงในจํานวนท่ีสะท้อน
ถึง 1. Fiscal charge 2. ต้นทนุในการทําธุรกรรมซือ้ขายสินทรัพย์ของกองทนุ 3. ส่วนต่าง (Spread) ในการซือ้ขาย
สินทรัพย์ของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกักําหนดอตัราค่าธรรมเนียมท่ีจะปรับสงูสดุไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หน่วยของกองทนุ 
 
1.3 ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทุนรวม (Anti – 
Dilution Levies - ADLs) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
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บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของ
กองทนุรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จดัการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบติัของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ทัง้นี ้การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะ
คํานงึถงึปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายตราสาร, สภาพคลอ่งของตลาด
ตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อ่ืนท่ีทําให้เกิดต้นทุนในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทนุอย่างมีนัยสําคญั  หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน  โดยบริษัท
จดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องเทา่ท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ 
ADLs ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนีไ้ด้ 

บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
1. มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ามากกว่ามลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก และ/หรือ 
2. มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าน้อยกว่ามลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออก 
ซึง่บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีตา่งกนัได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะนําคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ 
ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค
ค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วย
เช็คท่ีเรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ และขอสงวนสทิธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการ
พิจารณา และ/หรือตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ ท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขาย
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกเพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกําหนด
เพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและ
สบัเปล่ียนหน่วยลทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบุไว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่าน
ทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยคา่ธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บนีจ้ะนํากลบัเข้ากองทนุ  



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 40 

อนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคลอ่งอ่ืนได้  

อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุ
ในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 
 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
-  
 
2. การกาํหนดเงื่อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุโดยมีมลูค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ จะต้อง
แจ้งบริษัทจดัการลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัทําการ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของ
กองทนุรวม, สภาพคลอ่งของตลาด, เกิดเหตกุารณ์อ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบกบัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุ
อย่างมีนยัสําคญั หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถ
ทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice 
Period ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนีไ้ด้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน 
Notice Period สงูสดุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวม หรือผา่นทางช่องอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองอ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ได้ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิบติักบัคําสัง่ท่ีได้จาก Notice Period เช่นเดียวกบัคําสัง่ท่ีได้ตามปกติในวนัท่ีทํารายการด้วย 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
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เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง
ได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
-  
 
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดาน
การขายคืนหน่วยลงทนุไมเ่กิน 7 วนัทําการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีท่ีเกิด
สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุน
ผิดปกติ, สภาพคลอ่งของกองทนุไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุ, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ท่ีกําหนดไว้ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้และสามารถกําหนด
เง่ือนไขเพ่ือบง่ชีส้ถานการณ์ท่ีไมป่กติด้วย Gate Threshold ได้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักลา่ว Redemption 
Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ทัง้หมดของกองทนุมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัสว่น (pro rata 
basis) ของคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate ทัง้นี ้คําสัง่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือนัน้ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวนัทําการถัดไปรวมกับ
คําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกใหม่ตามสดัส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบั
ก่อนหลงัของคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก หรือบริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสัง่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกสว่นท่ีเหลือจากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสง่คําสัง่ดงักลา่วได้ และบริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีท่ีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจจะยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออกทัง้หมดท่ีค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลกิคําสัง่โดยไมช่กัช้า 
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อนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ได้ 

บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption 
Gate จะไมต่ํ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ํา และ Gate Period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Gate Threshold ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่
ต่ํากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ําท่ีระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

เม่ือมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยไมช่กัช้า 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทุนปลายทางท่ีกองทุนลงทุนมีการกําหนดเคร่ืองมือนีไ้ว้เพ่ือใช้ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลกัเกณฑ์พอสงัเขป ดงันี ้

กองทนุหลกัมีการจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัต่อรอบการเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ประมาณ 1 เดือน) 
ไว้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุหลกั กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไถ่ถอนหน่วยลงทนุเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั กองทนุหลกัจะทยอยรับคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และจดัสรรการไถ่ถอน
ตามสดัสว่นท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้สง่คําสัง่มา (Pro rata basis) โดยคําสัง่ไถ่ถอนท่ีเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุหลกั กองทนุหลกัจะทํารายการในวนัไถ่ถอนหน่วยลงทนุตามท่ีได้กําหนดไว้จนกว่าคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุจะ
ครบตามจํานวน  
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ หากพิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบในทาง
ลบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง กองทนุหลกัอาจใช้ดลุยพินิจพิจารณาเล่ือนกําหนดการไถ่ถอน
หน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้จํานวน ไปจนกว่ากองทนุหลกัจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้มลูค่าสินทรัพย์จากการขาย หรือ
จนกวา่สถานการณ์กลบัคืนสูภ่าวะปกติ 
 
การดําเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 
เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และ
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําส่ังซือ้หรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถดําเนินการได้สงูสดุ ไม่เกิน 5 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจําเป็นต้องระงบั
การซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงันี ้
(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 

2. อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของ
ตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนั
ทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุรวม ในกรณีท่ีปรากฎข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมี
ความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้และการเลิก
กองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวน

เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีกําหนดระยะเวลา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจารณาจาก
เฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมดํ่าเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือ
โดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่เน่ืองจากกองทนุรวม
ยงัคงมีทรัพย์สนิคงเหลือท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการขายคืนนัน้ 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัท
จดัการเห็นว่า การหยดุรับคําสัง่ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั่งซือ้/คําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

  

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามประกาศ 
 

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช่
ผู้ลงทนุสถาบนั หรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

3. ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีกองทนุรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมติั 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ช่ือย่อ   รายละเอียด 
1. UGREF-UI-N   ไมจ่่าย 
2. UGREF-UI-A   ไมจ่่าย 

14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทุนหลกัและ/หรือกองทุนเป้าหมายท่ีกองทุนหลกัไปลงทนุมีการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิล่าสดุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุของกองทนุ
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หลกั กองทนุ ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย จะดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
2) บริษัทจดัการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสทุธิ เม่ือกองทนุมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสทุธิใน
งวดบญัชีท่ี จะจ่ายเงินปันผลนัน้ และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทนุมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวด
บญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปัน ผลนัน้  
3) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ท่ีคํานวณจากเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุท่ีได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัหกัด้วยค่าใช้จ่ายทกุประเภทใน
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ยกเว้นกรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) ในกรณีท่ีกองทนุมีกําไรสทุธิหรือกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล แต่รายการกําไรสทุธิหรือ
กําไรสะสม ทัง้ 2 รายการดงักล่าวมียอดเงินน้อยกว่าจํานวนเงินปันผลท่ีคํานวณได้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลเทา่กบัยอดกําไรสทุธิ หรือกําไรสะสมนัน้ แล้วแตจํ่านวนใดจะมากกวา่  

(3.2) ในกรณีท่ีเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีใด เม่ือคํานวณแล้วมีจํานวนเงินน้อย กว่า 
0.25 บาทต่อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจไม่จ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ๆ ก็ได้ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล 
วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอตัราปันผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ
ปฏิบติัดงันี ้
(1) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
(2) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือเม่ือได้รับการร้องขอ 
(3) บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะ
จ่ายเงินปันผล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการท่ีต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนท่ีขายใน
ช่วงเวลาท่ีต่างกนัได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละ
ครัง้ และจะถือปฏิบติัเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชน์ของหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามช่ือ และท่ีอยู่ท่ีปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชี
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กองทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt 
pay เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับถือเป็นเงินได้พงึประเมินท่ีต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผล
ท่ีจ่ายนีย้อ่มสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุลดลงเทา่จํานวนเงินปันผลท่ีจ่าย 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) 
ระบรุายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ :  ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.35 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั :  ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.35 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมดงักลา่วข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดของกองทนุ จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ
ในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการท่ีมีการปรับเพิ่มขึน้หรือเปล่ียนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึน้หรือเปล่ียนแปลงดงักล่าวต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้
ล่าสุดจนถึงวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัท
จดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้
ล่าสุดจนถึงวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัท
จดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
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15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.08025 
ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุ
จนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวนัและบริษัทจดัการจะ
เรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.08025 
ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุ
จนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวนัและบริษัทจดัการจะ
เรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามท่ีจ่ายจริง 
 
15.2.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
0.4280 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวนัและบริษัท
จดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
0.4280 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นรายวนัและบริษัท
จดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่   
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.70175 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินรวมหกัด้วยหนีส้ินรวม ก่อนหกั
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (ถ้ามี) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา
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การลงทนุ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ถ้ามี) ณ 
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

(1) ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดย
การส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวมและอ่ืนๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 
0.4280 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามคําสัง่หรือตาม
กฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวมเช่น 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 

(3) ค่าจดัทําและค่าจดัพิมพ์รายงานหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนั
และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการจัดทําขึน้ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด  

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบักองทนุและค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ และเอกสารท่ีเก่ียวกบั
การดําเนินงานของกองทนุ 
(5) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี 
ข่าวสารกองทนุ และหรือเอกสารอ่ืนๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืน แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี  ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการได้มาซึง่หลกัประกนัของสิทธิเรียกร้องอนั
เกิดจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

(8) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถงึการดําเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(12) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ 
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(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร
หรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึง
คา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น (ถ้ามี) 

(14) คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบญัชี ซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุและการชําระบญัชี 

(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
สําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) 

(17) คา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทนุ รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 

(18) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าสมดุ
เช็ค คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  

(19) ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษีอ่ืนๆ ตามท่ี
กองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมการทํารายการในตา่งประเทศ 

(20) คา่ผู้ ทําหน้าท่ีดแูลติดตามการจดัการกองทนุรวม (Independent Oversight Entity : IOE) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั 
(ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษีภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  มี  

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  มี 

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In)  : มี 

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ :  ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : มี 

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ : ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือ
เศษของ 500 หน่วย ท่ีทําการโอน โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 
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15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  ไมมี่ 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  

- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.4 วิธีการคํานวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.2.6 จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการ
ด้วยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉล่ียตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและ
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้  
 
15.5 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

(1) การดําเนินการในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/
ค่าใช้จ่าย 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    1.1 ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
          1.1.1 ไมเ่กินอตัราท่ีระบใุน
โครงการ 

เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ≥  3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้

          1.1.2 เกินอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ1   
                    1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% 
ของอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 

                     1.1.2.2 กรณีเกิน ≤  5% 
ของอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า ≥  60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/
ค่าใช้จ่าย 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ 

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพ่ือแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีมีการเรียกเก็บ

ลดลง
    2.2 แตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือวา่สํานกังานเหน็ชอบ

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักลา่ว
1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทําโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทําให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วอยา่งทัว่ถงึ 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงูกว่าร้อยละ
ของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดย
คํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 
 
15.6 หมายเหต ุ: ไมมี่ 
 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
 : ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์ สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และสมาคมโดยความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดงันี ้

-  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

-  มลูคา่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

-  มลูคา่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

กองทนุมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุตามแต่ละชนิด ซึง่มลูค่าหน่วยลงทนุของทัง้ 2 ชนิดอาจมีมลูค่าไม่เท่ากนั และมลูค่า

ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุรวมกนัจะเทา่กบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ซึง่ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ

ลงทนุจะถือเป็นประโยชน์ของกองทนุรวม และจะถกูปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
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วิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

เน่ืองจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตามแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ 

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับ
หน่วยลงทนุแต่ละชนิด โดยการเฉล่ียตามสดัส่วนของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับปรุงด้วยรายการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิจะเฉลี่ยโดยใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้ทัง้หมดของแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ 

หลงัจากนัน้ คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหลงัหกัคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทนุของแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีคํานวณจะต้องมีมลูคา่ไม่ต่ํากว่าศนูย์ การปันสว่นรายได้และค่าใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ่งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามท่ีระบไุว้ บริษัทจดัการ
ต้องขอความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อน ทัง้นีต้้องเป็นไปตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สมาคม 

การคํานวณมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดยเทียบเคียงกบั
ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะต้องใช้ราคาหลกัทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทนผ่านระบบ 
Bloomberg หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถอ้างอิงได้  

ในการคํานวณมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราสกลุต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถใช้
อ้างอิงได้ ณ วนัทําการท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

ทัง้นี ้หากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ใน
การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้
อ้างอิงได้ในภายหลงัให้เป็นไปตามประกาศของสานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ตัวอย่างการคาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

วันที่ 1 เป็นวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิในวนัแรกหลงัการปิดจองซือ้หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ 150,000 
บาท และชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต ิ100,000 บาท  

มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท มีรายได้จากดอกเบีย้ค้างรับ 1,200 บาท รวมทัง้มีรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืน
แบบปกติ เพ่ิม 5,000 บาท และขายหน่วยลงทนุหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 1,000 หน่วย 
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วนัท่ี 1 กองทนุรวม 
ชนิดรับซือ้คืน ชนิดรับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุแบบปกติ  หน่วยลงทนุอตัโนมติั 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิท่ีจําหน่ายได้หลงัหกัคา่ธรรมเนียม
การขาย (ถ้ามี) (บาท) 

250,000.00  150,000.00  100,000.00  

(หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ  = 15,000 หน่วย 
x10.00 = 150,000.00) (หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืน
อตัโนมติั   = 10,000 หน่วย x10.00 = 100,000.00) 

    

ดอกเบีย้ค้างรับในวนัแรก 1,200 บาท 251,200.00  150,720.00  100,480.00  

รายการคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบักองทนุแตล่ะชนิด  0.00 0.00  0.00 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 251,200.00  150,720.00  100,480.00  

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)     

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ 
(+vat) = 0.5136% ตอ่ปี 

-3.30  -2.12  -1.18  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ  = (150,720 x 
0.005136)/365 = 2.12 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  
(+vat)= 0.428% ตอ่ปี 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  = (100,480 x 
0.00428)/365 = 1.18 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.15%ตอ่ปี) -1.03  -0.62  -0.41  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ = (150,720 x 
0.0015)/365 = 0.62 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  = (100,480 x 
0.0015)/365 = 0.41 

    

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) 251,195.67  150,717.26  100,478.41  

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 25,000.0000  15,000.0000  10,000.0000  

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.0478  10.0478  10.0478  

 
วันที่ 2 เพ่ิม-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ เพ่ิม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้
คืนอตัโนมติั 1,000 หน่วย สว่นเพิ่มของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 1,000 บาท รวมทัง้มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืน
แบบปกติ 10,000 บาท  

วนัท่ี 2 กองทนุรวม 
ชนิดรับซือ้คืน ชนิดรับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุแบบปกติ  หน่วยลงทนุอตัโนมติั 

มลูคา่ทรัพย์สทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้า (บาท) 251,195.67  150,717.26   100,478.41  
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รายการท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุ (บาท)     

• รายการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่ม (+5,000.00) 5,000.00  5,000.00   0.00 

• รายการขายคืนหน่วยลงทนุ -10,047.80 บาท 
(1,000x10.0478) 

-10,047.80  0.00  -10,047.80  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับรายการซือ้
ขายหน่วย 

246,147.87  155,717.26   90,430.61  

สว่นเพิ่มของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 1,000 บาท 247,147.87     

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 247,147.87  156,349.88   90,797.99  

วิธีการปันสว่น      

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ 
=247,147.87x155,717.26/246,147.87=156,349.88 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั=
247,147.87x90,430.61/246,147.87=90,797.99 

    

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)     

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ(+
vat) = 0.5136% ตอ่ปี 

-3.26  -2.20  -1.06  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ  = (156,349.88 x 
0.005136)/365 = 2.20 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั (+
vat)= 0.428% ตอ่ปี 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั = (90,797.99 x 
0.00428)/365 = 1.06 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.15%ตอ่ปี) -1.01  -0.64  -0.37  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ = (156,349.88 x 
0.0015)/365 = 0.64 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั= (90,797.99 x 
0.0015)/365 = 0.37 

    

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) 247,143.60  156,347.04   90,796.56  

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)     

+ หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ = 5,000/10.0478 = 497.6214 
หน่วย 

    

 -  หน่วยลงทนุลดลง 1,000หน่วย 24,497.6214  15,497.6214   9,000.0000  

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.0884  10.0884  10.0885  
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วันที่ 3 ลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนปกติ 10,000 บาท ส่วนเพิ่มของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ 2,200 บาท รวมทัง้มีรายการซือ้เพิ่มหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั 20,000 บาท 

วนัท่ี 3 กองทนุรวม 
ชนิดรับซือ้คืน ชนิดรับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุแบบปกติ  หน่วยลงทนุอตัโนมติั 

มลูคา่ทรัพย์สทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้า (บาท)  247,143.60  156,347.04   90,796.56  

รายการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด (บาท) :     

• รายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนปกติ  (-
10,000.00) 

-10,000.00  -10,000.00   0.00 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับรายการซือ้
ขายหน่วย 

237,143.60  146,347.04   90,796.56  

สว่นเพิ่มของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 2,200.00 บาท 239,343.60     

มลูคา่ทรัพย์สทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 239,343.60  147,704.71   91,638.89  

วิธีการปันสว่น      

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ 
=239,343.60x146,347.04/237,143.60=147,704.71 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  
=239,343.60x91,638.89/237,143.60=91,638.89 

    

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)     

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ(+
vat) = 0.5136% ตอ่ปี 

-3.15  -2.08  -1.07  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ  = (147,704.71 x 
0.005136)/365 = 2.08 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั (+
vat)= 0.428% ตอ่ปี 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  = (91,638.89 x 
0.00428)/365 = 1.07 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.15%ตอ่ปี) -0.99  -0.61  -0.38  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ = (147,704.71 x 
0.0015)/365 = 0.61 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั= (91,638.89 x 
0.0015)/365 = 0.38 

    

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) 239,339.46  147,702.02   91,637.44  

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)     

- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดรับ     
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ซือ้คืนปกติ 

   (10,000.00/10.0884) = 991.2375 หน่วย 23,506.3839  14,506.3839   9,000.0000  

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.1818  10.1818  10.1819  

 

วันที่ 4 เพิ่มหน่วยจากการรับเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ 20,000 บาท รวมทัง้มีส่วนเพ่ิมของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 3,000 บาท 

วนัท่ี 4 กองทนุรวม 
ชนิดรับซือ้คืน ชนิดรับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุแบบปกติ  หน่วยลงทนุอตัโนมติั 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัก่อนหน้า 239,339.46  147,702.02   91,637.44  

รายการซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด (บาท) :     

• รายการซือ้เพิ่มหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  (+
20,000.00) 

20,000.00  0.00  20,000.00  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับรายการซือ้
ขายหน่วย 

259,339.46  147,702.02   111,637.44  

สว่นเพิ่มของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 3,000 บาท 262,339.46     

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่าย 262,339.46  149,410.61   112,928.85  

วิธีการปันสว่น     

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ 
=262,339.46x147,702.02/259,339.46=149,410.61 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  
=262,339.46x111,637.44/259,339.46=112,928.85 

    

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)     

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ 
(+vat) = 0.5136% ตอ่ปี 

-3.42  -2.10  -1.32  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ  = (149,410.61 x 
0.005136)/365 = 2.10 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  
(+vat) = 0.428% ตอ่ปี 

    

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  = (112,928.85 x 
0.00428)/365 = 1.32 

    

หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.15%ตอ่ปี) -1.07  -0.61  -0.46  

หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนแบบปกติ = (149,410.61 x 
0.0015)/365 = 0.61 
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หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  = (112,928.85 x 
0.0015)/365 = 0.46 

    

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) 262,334.97  149,407.90   112,927.07  

จํานวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)       

+ หน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จากการซือ้เพิ่มหน่วยลงทนุชนิดรับ
ซือ้คืนอตัโนมติั       
   (20,000.00/10.1819) = 1964.2699 หน่วย 25,470.6538  14,506.3839   10,964.2699  

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.2995  10.2994  10.2995  

 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะต้องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนทกุครัง้ 
 
16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา   
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

กองทนุมีการลงทนุในกองทนุต่างประเทศท่ีมีเวลา ช้า กว่าประเทศไทยประมาณ 7 ชัว่โมง ซึ่งกองทนุนัน้มีการประกาศ NAV 
ประมาณวนัท่ี 25 ของทกุเดือน (ประมาณ T+25) จึงทําให้กองทนุของไทยต้องคํานวณ NAV ภายใน T+29 วนั (โดยถ้าตรงกบั
วนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป) และประกาศ NAV ภายใน T+30 วนั (โดยถ้าตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป)  

(1) วิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ อยา่งน้อยในวนัดงัตอ่ไปนี ้และประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

(ก)   ทกุสิน้วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(ข) ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 29 วนั โดยถ้าตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 

(ค) ทกุสิน้วนัทําการท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีน่าเช่ือได้วา่จะมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหรือมลูคา่หน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่างน้อยในวนัดงัต่อไปนี ้โดยให้ประกาศภายในวนัทํา
การถดัไป  ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

(ก)   ทกุสิน้วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(ข) ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 29 วนั โดยถ้าตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 

ทัง้นี ้การคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามข้อ 
(1) และ (2) บริษัทจดัการจะใช้ราคาล่าสดุท่ีได้รับจากกองทนุหลกัเป็นเกณฑ์ในการคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เว้นแต่กรณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัท
จดัการเน่ืองจากได้รับการผ่อนผนัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต 
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และ/หรือประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ 
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ มีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็น
เหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ภายใน 29 วนัถดัไป (โดยถ้าตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป) บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลู และ/หรือมลูค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ  
 
การประกาศมลูคา่และราคาตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง และภายในเวลาท่ีผู้
ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
 
16.2.3  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หรือจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(2)    คํานวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3)    ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2)  

(4)    คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวมเปิด 
 
16.2.4     บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)    เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย หรือรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ
ทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล โดยให้ได้รับยกเว้น
เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2)    เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ  ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  ตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. 
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ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุภายใน 30 วนั
ถดัไป (โดยถ้าตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป) 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจ
ลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลู
ดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
ส่วนที่ 1 การดําเนินการกรณีมลูคา่หน่วยของกองทนุปิดไมถ่กูต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทนุ
เปิดไมถ่กูต้อง 
ข้อ กรณีที่มูลค่า/

ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1.  < 1 สตางค์ 
หรือ < 0.5 % 
ของมูลค่า/ราคา
หน่วยที่ถูกต้อง 

1.1 จดัทําและสง่รายงาน1 ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึ 
ความไมถ่กูต้อง โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระสําคญัดงันี ้
        1.1.1  มลูคา่/ราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง 
        1.1.2  มลูคา่/ราคาหน่วยท่ีถกูต้อง 
        1.1.3  สาเหตท่ีุทําให้มลูคา่/ราคาหน่วยไม่ถกูต้อง 
        1.1.4  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคา่/ราคาหน่วย 
ไมถ่กูต้อง ในกรณีท่ีความไมถ่กูต้องไมไ่ด้มีสาเหต ุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  

ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีพบวา่มลูค่า/ราคาหน่วย
ไมถ่กูต้อง 
 
 
 

   
 

  1.2 ในกรณีท่ีสาเหตท่ีุทําให้มลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถกูต้อง  
มีผลตอ่เน่ืองถงึการคํานวณมลูคา่/ราคาหน่วยครัง้ตอ่ไป  
ให้แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยให้ถกูต้อง 

ตัง้แตว่นัท่ีพบวา่มลูคา่/ราคา
หน่วยไมถ่กูต้อง 
 

2.  ≥  1 สตางค์ 
และ ≥  0.5 % 
ของมูลค่า/ราคา
หน่วยที่ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 
     2.1.1 คํานวณมลูคา่/ราคาหน่วยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีพบวา่
มลูคา่/ราคาหน่วยไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีมลูคา่/ราคาหน่วย
ถกูต้อง 
     2.1.2 ดําเนินการดงันี ้เฉพาะวนัท่ีมลูคา่/ราคาหน่วย 
เข้าเง่ือนไข ตาม 2.            
 

 
 
 
 
 

  2.1.2.1  จดัทํารายงานการแก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วย ภายในวนัทําการ 
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ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

ย้อนหลงั1 
(ก)  รายงานต้องมีสาระสําคญัตามท่ีกําหนดไว้ใน 1.1 

โดยอนโุลม  เว้นแตใ่นกรณีของรายงานการแก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วย
ย้อนหลงัของกองทนุเปิด ให้ระบกุารดําเนินการของ บริษัทจดัการ
เม่ือพบวา่ราคาหน่วยไมถ่กูต้องไว้แทนข้อมลูตาม 1.1.4 

 

ถดัจากวนัท่ีพบวา่มลูคา่/
ราคาหน่วยไมถ่กูต้อง 
 

  (ข)  สง่รายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
คํานวณมลูคา่/ราคาหน่วย
ย้อนหลงัเสร็จสิน้ 
 

                  2.1.2.2  แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยให้ถกูต้อง 
 

ภายในวนัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานตาม 2.1.2.1 
 

  2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุ
สามารถรับทราบช่ือกองทนุท่ีมีการแก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วย 
และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วย  
   

ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานตาม 
2.1.2.1 

  

 2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิเฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมลูคา่/ราคาหน่วยของวนัท่ีเข้าเง่ือนไขตาม 2. 
 

  
 
 

        2.2.1 จดัทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของการ
ดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยไมถ่กูต้อง 
 

ตาม 2.1.2.1 
 

        2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีกําหนดไว้ในสว่นท่ี 2 ให้แล้วเสร็จ 
 
      2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ ซือ้หรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยไมถ่กูต้องทราบถงึ 
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 
 

ภายใน 5 วนัทําการ 
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 
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ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดาํเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

        2.2.4 จดัทํามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยไมถ่กูต้อง
และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลงัตาม 2.1.2.1 ให้สํานกังาน เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคา
หน่วยไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุ
ได้ ให้บริษัทจดัการสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
วา่การท่ีราคาหน่วยไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ี
ไมอ่าจควบคมุได้มาพร้อมสําเนารายงานดงักลา่วแทน 

ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานตาม 
2.1.2.1 

1 ให้บริษัทจดัการจดัให้มีสําเนารายงานไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานเข้าตรวจ 
2  ไม่ใช้กบักองทนุปิดท่ีมีหน่วยเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมลูค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
 
ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสว่นท่ี 1 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผู้ ซือ้มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ ซือ้หน่วยเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบั

สว่นตา่งของราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง 
1.1.2 กรณีท่ีผู้ ซือ้ไมมี่หน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิด เป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่
1.1.3 กรณีท่ีผู้ ซือ้มีหน่วยเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยท่ีจะต้องลด3  ให้ดําเนินการดงันี ้
         1.1.3.1  ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
         1.1.3.2  ลดจํานวนหน่วยท่ีเหลืออยูน่ัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่

1.2 กรณีรับซือ้คืน 1.2.1 กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
        1.2.1.1  เพ่ิมจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง หรือ 
        1.2.1.2  จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาให้ผู้ขายคืน 
1.2.2 กรณีท่ีผู้ขายคืนไมมี่หน่วยเหลืออยู ่ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาให้ผู้ขายคืน 

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
2.1 กรณีขาย 
 

2.1.1  เพ่ิมจํานวนหน่วยของผู้ ซือ้เป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง
กบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง หรือ 
2.1.2  จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาให้ผู้ ซือ้  

2.2 กรณีรับซือ้คืน 2.2.1  กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง 
2.2.2  กรณีท่ีผู้ขายคืนไมมี่หน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิด
เป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่
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2.2.3  กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยท่ีจะต้องลด3  ให้ดําเนินการดงันี ้
          2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
          2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่

3 ไม่ใช้กบักรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท 
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วย แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะ
เป็นผู้ ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจดัการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
  2. การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ ซือ้หน่วยตาม 2.1 บริษัทจดัการ 
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ช่ือบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั  : ไมมี่ 
  
17.4 ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource)   : ไมมี่ 

 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ     : ไมมี่ 
 
17.5 ท่ีปรึกษา :   

17.5.1 ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่  

17.5.2 ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ : ไมมี่ 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

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

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี่ 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่ 
 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 

19.1  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ 
โดยจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 
 
19.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ หากปรากฏวา่มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
ทัง้นี ้เกณฑ์การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีท่ีกองทนุมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องระบุหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ไว้อยา่งชดัเจนในข้อผกูพนัด้วย 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดไว้ ให้ถือวา่สํานกังานให้ความเหน็ชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักลา่ว 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 65 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการนัน้
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และเผยแพร่ในลกัษณะท่ีผู้ลงทนุทัว่ไป
สามารถเข้าตรวจดไูด้ เช่น เวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ เป็นต้น  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ   

201 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทจดัการเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไมพ่งึกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทจดัการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอดแูนวทางได้ท่ีบริษัทจดัการ 
 
20.2 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุและข้อจํากดัในการใช้สทิธิออกเสียง (ถ้ามี) 

หากผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วย
ลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 
20.3 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 20.4 หรือในกรณีท่ีบริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเน่ืองจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/
หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการ 
 
20.4 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบั
ต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
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สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA          
(ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย  
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา
รายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของ
กองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่
ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
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(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนั
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

 (3) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ         
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า            
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้
ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
20.5 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
อ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์  
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21. การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงเงินกองทนุได้ตามท่ีประกาศกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการ
รายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการราย
เดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัท
จดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่
ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อ
ผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
 



 

   
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (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 




