หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
United Robotics & Artificial Intelligence ETF : UBOT
กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)
กองทุนรวม ETF

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 28 เมษายน 2565

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: ............................

นโยบายการลงทุน :
(1) กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ซึ่ง
กองทุนหลักเป็ นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมี Global X Management Company LLC เป็ นผู้บริ หารจัดการกองทุนหลัก ทัง้ นี ้ กองทุนจะ
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างๆ ที่เป็ นส่วนประกอบ
ของดัชนีอ้างอิง ตามที่กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
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Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้ รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการใช้ ห่นุ ยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ตามที่กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึง่ เป็ น
ผู้ให้ บริการดัชนีอ้างอิง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States of America)
ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรู ปสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ (USD) และ/หรื อ ในรู ปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิแก้ ไขรายละเอียดโครงการและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
หรื อตราสารหนี ้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) หรื อตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถื อตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non – investment grade) เฉพาะกรณี ที่ ต ราสารหนี น้ ั น้ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment grade) หรื อ ตราสารที่ ได้ รับ การจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ (listed securities) แล้ ว แต่ ก รณี ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านัน้
ทังนี
้ ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุ น ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน (FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ ไม่
ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ่งการใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมี
ต้ นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ั ญาซื ้อคืน หรื อธุรกรรมการ
และ/หรื อ อาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น (Reverse Repo) ได้ ทั ง้ นี ้ กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสารที่ มี สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าแฝง
(Structured Note)
(3) ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรื อทรัพย์สินอื่น และ/หรื อหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อเห็นชอบ
ให้ กองทุนลงทุนได้
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย) ให้ ใกล้ เคียงกับดัชนี
อ้ างอิง โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย) เมื่อเทียบ
กับ ดัชนี อ้ า งอิ ง (Tracking Error) ไม่ เกิ น ร้ อยละ 5.00 ต่อ ปี อย่างไรก็ ต าม ในกรณี ที่ มี เหตุจํ า เป็ นหรื อ สภาวะตลาดไม่
เอื ้ออํานวย อาจมีบางขณะที่คา่ Tracking Error มากกว่าร้ อยละ 5.00 ต่อปี ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการกําหนดให้ ผ้ ดู ูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้ าที่เพื่อให้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิ เชี ยล อินเทลลิเจนซ์ อี ที เอฟ ในตลาดรองสะท้ อนมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ คํานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้ อย่างใกล้ เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื ้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดรอง เมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้ อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นหรื อสภาวะตลาดไม่เอื ้ออํานวย อาจมีบางขณะที่คา่ ความผันผวนของการซื ้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดรอง เมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มากกว่าร้ อยละ 5.00 ต่อปี ได้
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ลักษณะสําคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน :

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

บริษัทจัดการ : (Investment Advisor)

Global X Management Company LLC

วันที่จัดตัง้ กองทุน

9 ธันวาคม 2559

ประเภทโครงการ :

ตราสารทุน

วัตถุประสงค์ และนโยบาย
การลงทุน :

เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตามที่กําหนดโดย
INDXX, LLC. ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุน

โดยทัว่ ไปกองทุนจะใช้ กลยุทธ์ Replication ซึง่ เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ น
ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกับดัชนีอ้างอิงนัน้ อย่างไรก็ตาม
กองทุนอาจใช้ กลยุทธ์ลงทุนในหลักทรัพย์ตวั อย่างเพื่อเป็ นตัวแทนที่เกี่ยวข้ องกับ
ดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Strategy) เมื่อกลยุทธ์ Replication อาจ
ส่งผลกระทบหรื อสร้ างความเสียเปรี ยบต่อผู้ถือหุ้น เช่น เมื่อมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
หรื อมีต้นทุนจํานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้ สดั ส่วนการ
ลงทุนใกล้ เคียงดัชนีอ้างอิง เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงไม่มีสภาพคล่อง
ชัว่ คราว ไม่สามารถลงทุนได้ หรื อสภาพคล่องน้ อยลง หรื อเป็ นผลมาจากข้ อจํากัด
หรื อข้ อจํากัดทางกฎหมาย (เช่น ข้ อกําหนดด้ านภาษี ) ที่ใช้ กบั กองทุนแต่ไม่ใช่ดชั นี
อ้ างอิง
ตลาดหลักทรั พย์ ท่ จี ดทะเบียนซือ้ ขาย NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
วันทําการซือ้ ขาย

ทุกวันทําการ

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

มีการจ่ายเงินปั นผล

ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สนิ ของกองทุน
และนายทะเบียน :

Brown Brothers Harriman & Co

Bloomberg Ticker :

BOTZ US

Bloomberg Benchmark Ticker

IBOTZNT

Website

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/

Index provider

INDXX, LLC.
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ข้ อมูลดัชนีชีว้ ัด

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้ รับการ
ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์
จากการใช้ หนุ่ ยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ตามที่กําหนดโดย INDXX, LLC. ซึง่
เป็ นผู้ให้ บริการดัชนีอ้างอิง
ขันแรก
้
: กรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์


บริษัทที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการใช้ หนุ่ ยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ (AI)
ซึง่ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาและการผลิตในด้ าน
- หุน่ ยนต์ที่ใช้ ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ : ผลิตภัณฑ์และบริการ
หุน่ ยนต์ที่ใช้ ในเชิงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ ในเชิงอุตสาหกรรม
การผลิต
- ยานยนต์และโดรนไร้ คนขับ : ยานยนต์ไร้ คนขับ (รวมทัง้ Hardware และ
Software สําหรับรถยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัติ) โดรน และหุน่ ยนต์ที่ใช้ ในทาง
การทหารและตลาดผู้บริโภคทัว่ ไป
- หุน่ ยนต์ที่ไม่ได้ ใช้ ในเชิงอุตสาหกรรม : หุน่ ยนต์ และปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ที่
ใช้ ในเชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทัว่ ไป และการบันเทิง
สันทนาการ เป็ นต้ น
- ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) : Application เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ซงึ่ นํา
นวัตกรรมปั ญญาประดิษฐ์ มาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ์,
ระบบการทํางานโดยอัตโนมัติ ฯลฯ



บริษัทที่มีรายได้ สว่ นใหญ่มาจากอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้ างต้ น หรื อ
บริษัทที่แสดงได้ วา่ อุตสาหกรรมหรื อหมวดธุรกิจข้ างต้ นเป็ นธุรกิจหลัก

ขันที
้ ่สอง : หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกมารวมอยูใ่ นดัชนี


บริษัทที่จะได้ รับการพิจารณา จะต้ อง
-

มีมลู ค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า
300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

-

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว

-

มีปริมาณการซื ้อขายเฉลี่ยรายวันในรอบ 6 เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อตังแต่
้ วนั เสนอขายหุ้นทัว่ ไปครัง้ แรก (IPO) ในกรณี
ของการเสนอขายหุ้นครัง้ แรกที่มีนยั สําคัญ (Significant IPOs) ตามที่ผ้ ู
ให้ บริการออกดัชนีกําหนดไว้ )
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-

ในกรณีที่หลักทรัพย์นนั ้ ไม่มีประวัติการซื ้อขายเป็ นเวลา 6 เดือน สําหรับ
ในกรณีของการเสนอขายหุ้นครัง้ แรกที่มีนยั สําคัญ (Significant IPOs)
ตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การดัชนีกําหนดไว้ จะนําหลักทรัพย์นนมารวมพิ
ั้
จารณาได้
หลักทรัพย์นนต้
ั ้ องจดทะเบียนแล้ วอย่างน้ อย 10 วัน ก่อนวันคัดเลือก
หลักทรัพย์ และอย่างน้ อย 3 เดือน สําหรับการเสนอขายหุ้นครัง้ แรกใน
กรณีอื่น

-

มีจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมด
้



หลักทรัพย์ที่จะยังคงอยูใ่ นดัชนีอ้างอิงต่อไปได้ นนั ้ จะต้ องมีมลู ค่าตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 240 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และมี
มูลค่าการซื ้อขายต่อวันไม่น้อยกว่า 1.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ทังนี
้ ้ ยังคงต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดอื่นๆ ด้ วย



การเสนอขายหุ้นครัง้ แรก (IPO) ที่จะถือว่าเป็ น Significant IPO ก็ตอ่ เมื่อ
บริษัทนัน้ มีมลู ค่าตามราคาตลาด สูงกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าตามราคา
ตลาดของบริษัทที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันที่คํานวณเพื่อทบทวน
องค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution Selection Day)

นํ ้าหนักของหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นส่วนประกอบในดัชนี
 องค์ประกอบของดัชนีมีการคํานวณนํ ้าหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด โดยมี
ข้ อกําหนดดังต่อไปนี ้
- หลักทรัพย์แต่ละตัวจะมีนํ ้าหนักอย่างน้ อยร้ อยละ 0.3 และสูงสุดร้ อยละ 8
-

หลักทรัพย์แต่ละตัวที่มีนํ ้าหนักเกินร้ อยละ 5 เมื่อรวมกันแล้ วจะต้ องมี
นํ ้าหนักไม่เกินร้ อยละ 40 ของนํ ้าหนักของดัชนี และหลักทรัพย์ที่เหลือจะมี
นํ ้าหนักได้ ไม่เกินร้ อยละ 4.5

การปรับนํ ้าหนัก (Rebalancing)
 การปรับนํ ้าหนักและอาจมีการคัดหุ้นเข้ า/ออก ในส่วนประกอบของดัชนี ซึง่
จะทําเป็ นรายปี ในวันทําการซื ้อขายสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน


จะทบทวนดัชนี ทุกครึ่งปี เพื่อพิจารณาบริษัทที่มีการ IPO ใหม่ รวมถึงเพื่อ
พิจารณาการดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ด้ วยเช่นกัน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

5

เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรื อกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรื อ Class
หรื อกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็ นต้ น และ/หรื อ กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์หรื อคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อใน
กรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนได้ เลิกโครงการในขณะที่บริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุน
เปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทั ้งนี ้ เมื่อปรากฏกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นบริ ษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิ โดยเป็ นไปตามดุล ยพินิจ ของบริ ษัท จัด การ ที่จ ะพิจ ารณาเปลี่ย นแปลงชนิด ของหน่ว ยลงทุน (Class) และ/หรื อ
กองทุนหลัก และ/หรื อการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
อื่น ใดที่มีนโยบายการลงทุน สอดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์ และ/หรื อ นโยบายการลงทุน ของกองทุน และในการโอนย้ า ย
กองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้ เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วง
เวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็ นกองทุนที่บริ หารและ
จัดการลงทุน โดย Global X Management Company LLC หรื อไม่ก็ได้ และ/หรื อขอสงวนสิทธิ ในการเลิกโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
้ ้ หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าโดยพลัน
แล้ ว ทังนี
(2) ในกรณี ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้ องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อประกาศอื่น
ใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ใ้ นภายหลัง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว
เพื่ อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การสรุ ปสาระสําคัญ ในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะ
ส่วนที่ สําคัญ และจัดแปลมาจากต้ น ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณี ที่ มีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับ ต้ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอีทีเอฟต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)

(ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ น
สิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
สามารถดูผลการดําเนินงานของกองทุนหลักที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ : https://www.globalxetfs.com/funds/botz/
ดัชนีชีว้ ัด (Benchmark)
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%
การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
กองทุนนี ้ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน
ลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
ที่เกี่ยวข้ องกับหุน่ ยนต์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม (Robotics) และปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI))
ดัชนีราคาหลักทรั พย์ ท่ กี องทุนรวมนีอ้ ้ างอิง และองค์ ประกอบดัชนีดังกล่ าว
กองทุนรวมนี อ้ ้ างอิงกับ ผลการดํ าเนิ นงานของกองทุนรวมหลัก ซึ่งกองทุนหลักอ้ างอิงกับ ผลการดํ าเนิ นงานของ Indxx
Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยหลักทรั พ ย์ ที่ จะเข้ าเกณฑ์ เป็ นดัชนี ของกองทุน ต้ อ งเป็ น
บริ ษัทที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการใช้ ห่นุ ยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาและ
การผลิต
หลักทรั พย์ ท่ กี องทุนรวมนีจ้ ะลงทุน 10 อันดับแรก
กองทุนรวมนี ้ เน้ นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ น
กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว
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การกําหนดการประกาศ NAV และระดับของดัชนีอ้างอิง
บริ ษัทจัดการจะมีการประกาศ iNAV ทุกๆ 15-30 วินาที ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ โดย iNAV เป็ น NAV ของกองทุน
หลักในวันทํ าการก่อนหน้ า (T-1) เพื่ อนํ ามาคํ านวณ iNAV ของกองทุน UBOT ณ วันที่ T และปรับเป็ นเงินบาทด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวในระหว่างวัน
บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน
2 วันทําการถัดไป ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้ อมูลการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
นอกจากนี ้ ผู้ลงทุนยังสามารถติดตามระดับดัชนีที่ใช้ อ้างอิงของกองทุนรวม Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
ได้ ที่ https://www.globalxetfs.com/funds/botz/
วิธีการลงทุนเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีท่ ใี ช้ อ้างอิง
กองทุนมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชีว้ ัด (passive management/index tracking) โดยมีนโยบายเน้ น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่แปรผัน
ตามการเปลี่ยนแปลงของหน่วยลงทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็ นการกระจายการลงทุน
ไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการมุ่งเน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และ
โอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ในรู ปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่กองทุนเข้ าไปลงทุนไว้
รหัสของหน่ วยลงทุนที่ใช้ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ผู้ลงทุนสามารถใช้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ เพื่อใช้ ในการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ UBOT
จํานวนการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีท่ ผี ่ านมา
จํานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
2,000 ล้ านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี
: 1 ปี นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ ก่อนหน้ า
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
1. ผลการดําเนินงานของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้
แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุใดเหตุหนึง่ ดังนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
1.1 มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
1.2 มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไม่ถกู ต้ องโดยมีมลู ค่าตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถกู ต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ทังนี
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ บริ ษัท
จัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สงู สุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต้ องระงับ
การซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณี เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ช่ องทางที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ ได้ จัดให้ มีมลู ค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณ (Indicative Net Asset Value: iNAV) เพื่อใช้ เป็ นมูลค่าอ้ างอิง
สําหรับผู้ลงทุนในการซื ้อขายหน่วยลงทุน ETF ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณได้ ที่เว็ปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย www.set.or.th หรื อ www.settrade.com ระหว่างวันและเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
มูลค่าหน่วยลงทุนอ้ างอิง (iNAV) หมายถึง ราคาปั จจุบนั ของตะกร้ าหลักทรัพย์ ณ ขณะที่คํานวณ หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนที่เป็ นส่วนประกอบของหน่วยการซื ้อขาย โดยเบื ้องต้ น บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้คํานวณและเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าว
ในเว็ปไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ
ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
-

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

-

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)

-

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถื อหน่ วยลงทุนเกิ นข้ อจํ ากัดการถื อหน่ วยลงทุนได้ ที่ เว็บไซต์ ของบริ ษั ทจัดการ
www.uobam.co.th
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร
ฐานะการเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุน
จะทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถ
บริ หารความเสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร
อย่างมีนยั สําคัญจะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่ ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
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(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเสนอ
ขายอยู่ในประเทศไทย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงบางส่วน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยง
ตามดุลยพินิจผู้จดั การกองทุน ซึง่ อาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมี
การลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วย่ อ มทํ า ให้ สิ น ทรั พ ย์ มี ค วามผัน ผวนมากกว่ า การลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ พื น้ ฐาน
(Underlying Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุน อาจจะลงทุน ในตราสารอนุพัน ธ์ ท างการเงิน เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ในการป้ องกัน ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ (existing
positions) หรื อการจัดการพอร์ ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรื อทังสองจุ
้
ดประสงค์
ทําให้ เป็ นการจํากัดความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
7. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เป็ นความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศที่ ก องทุน ลงทุน เช่ น การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถ
ชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสว้ อป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ด
ได้ ซงึ่ มีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษั ทจัดการจะติ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเมื อง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในสวนนี ้
8. ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่ เท่ ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย) ให้ ใกล้ เคียงกับดัชนี
อ้ างอิง โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย) เมื่อเทียบ
กับดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้ อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีเหตุจําเป็ นหรื อสภาวะตลาดไม่
เอื ้ออํานวย อาจมีบางขณะที่คา่ Tracking Error มากกว่าร้ อยละ 5.00 ต่อปี ได้
9. ความเสี่ยงจากความแตกต่ างระหว่ างราคาซือ้ ขายและมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนต่ อหน่ วยลงทุน (Risk
from Difference between NAV/Unit and Trading Price)
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ ผ้ ดู แู ลสภาพคล่องพยายามทําหน้ าที่เพื่อให้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์
& อาร์ ติฟิ เชี ยล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้ อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนดังกล่าวได้ อย่างใกล้ เคียงกัน โดยจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง เมื่อ
เทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้ อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่มีเหตุจําเป็ นหรื อสภาวะตลาดไม่เอื ้ออํานวย อาจมีบางขณะที่ค่าความผันผวนของการซื ้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เมื่อเทียบกับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มากกว่าร้ อยละ 5.00 ต่อปี ได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการมีการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลสภาพคล่องที่มีความเชี่ยวชาญ ทําให้ ราคาที่นกั ลงทุนสามารถซื ้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์
(Trading Price) มีความใกล้ เคียงกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุน
ความเสี่ยงที่สาํ คัญของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk)
คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ้ย และ Investor perception ซึง่ อาจส่งผลให้ ราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
2. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับ Robotics & Artificial Intelligence
บริ ษั ท ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมี ข้อ จํ ากัดด้ าน กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ ตลาด ทรัพยากรทาง
การเงิน หรื อบุคลากร บริ ษัทเหล่านี ม้ ักเผชิญ กับการแข่งขันที่รุนแรงและผลิตภัณ ฑ์ อาจล้ าสมัยอย่างรวดเร็ ว บริ ษั ท
เหล่านี ้ยังต้ องพึง่ พาสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นอย่างมาก และอาจได้ รับผลกระทบจากการสูญเสียหรื อการด้ อยค่า
ของสินค้ าเหล่านัน้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าบริ ษัทเหล่านี ้จะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญาของตนได้ จาก
การใช้ เทคโนโลยีในทางที่ผิด หรื อคู่แข่งจะไม่พฒ
ั นาเทคโนโลยีที่คล้ ายคลึงหรื อเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริ ษัท บริ ษัท
เหล่านี ้มักใช้ จ่ายเงินลงทุนจํานวนมากในการวิจยั และพัฒนา และไม่มีการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่ผลิตโดย
บริ ษัทเหล่านี จ้ ะประสบความสําเร็ จเสมอไป บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็ นเป้าหมาย
ของการโจมตี ท างไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลเสี ยอย่างมากต่อ บริ ษั ท เหล่านี ้ บริ ษั ท ที่ เกี่ ยวข้ องกับ Robotics & Artificial
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Intelligence โดยเฉพาะบริ ษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้ มที่จะผันผวนมากกว่าบริ ษัทที่ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก นอกจากนี ้
วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อาจต้ องเผชิญกับการกฎระเบียบที่เข้ มงวดเพิ่มขึ ้นในอนาคตซึ่งอาจ
จํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริ ษัทที่พฒ
ั นาและ/หรื อใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ ในทํานอง
เดี ยวกัน การรวบรวมข้ อมูลจากผู้บ ริ โภคและแหล่งข้ อมูลอื่นๆ อาจต้ องเผชิญ กับการตรวจสอบที่เพิ่มขึน้ บริ ษั ทใน
ภาคอุตสาหกรรมต้ องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจากข้ อตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศที่พฒ
ั นาเทคโนโลยีเหล่านี ้
และประเทศที่ ลูก ค้ าของเทคโนโลยี เหล่ า นี อ้ าศั ย อยู่ การขาดศัก ยภาพทางการค้ า ภาษี ศุ ล กากรอาจขัด ขวาง
ความสามารถของบริ ษัทในการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังได้ เช่นกัน ลูกค้ าและ/หรื อซัพพลายเออร์ ของบริ ษัทเหล่านี ้
อาจกระจุกตัวอยู่ในประเทศ ภูมิภาค หรื ออุตสาหกรรมเฉพาะ ซึง่ เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ใดๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อหนึ่งใน
ประเทศ ภูมิภาค หรื ออุตสาหกรรมเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัท กองทุนจะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจใน
ทวีปเอเชียและในทวีปยุโรปมากกว่าภูมิภาคอื่น
3. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทที่มีเงินทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่ อม
บริ ษัทที่มีเงินทุนขนาดใหญ่ อาจมีผลการดําเนินงานล้ อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ่งโดยทัว่ ไปหุ้นของบริ ษัท
ขนาดใหญ่มีแนวโน้ มที่จะสร้ างผลตอบแทนได้ ดีกว่าหรื อแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตที่ผ่านมา แต่ละ
ช่วงเวลาอาจครอบคลุมระยะเวลายาวนานหลายปี ด้ วยเช่นกัน
บริ ษัทที่มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้ มที่จะมีสายผลิตภัณฑ์ที่แคบกว่ามี
ทรัพยากรทางการเงินน้ อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ ในการจัดการ และมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันน้ อย
กว่าเมื่ อเปรี ยบเทียบกับบริ ษั ทที่มีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ บริ ษั ทเหล่านี ม้ ักมีความผันผวนของราคามากกว่า
ปริ มาณการซือ้ ขายน้ อยกว่าและมี สภาพคล่องน้ อยกว่าบริ ษัทที่มีขนาดใหญ่ และเป็ นที่ยอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริ ษัทที่มีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน
เหมือนกับบริษัทที่มีเงินทุนขนาดใหญ่ได้
4. ความเสี่ยงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
บริ ษัทในภาคอุตสาหกรรมอาจมีความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ทาง ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกับสินค้ าล้ าสมัยเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว กฎระเบียบ
ของรั ฐ บาล เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ในโลก และภาวะเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ใน
ภาคอุตสาหกรรม บริ ษั ท อาจได้ รับ ผลกระทบในทางลบจากความเสี ยหายต่อ สิ่งแวดล้ อ มและการเรี ย กร้ องความ
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริ ษัทในภาคอุตสาหกรรมต้ องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจากข้ อตกลงทางการค้ าระหว่าง
ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี แ้ ละประเทศที่ลกู ค้ าของเทคโนโลยีเหล่านีอ้ าศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้ า
ภาษี ศลุ กากรอาจขัดขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการสินค้ าคงคลังได้ เช่นกัน
5. ความเสี่ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ IT
บริ ษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงจรผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สินค้ าล้ าสมัย
งขันจากคู่แข่งจาก
อย่างรวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมทังการแข่
้
ต่างประเทศด้ วยต้ นทุนการผลิตที่ตํ่าลง บริ ษัทที่ต้องพึง่ พาเทคโนโลยีมีแนวโน้ มที่จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและ
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ประเด็นการจดสิทธิ บัตรและทรัพย์สินทางปั ญ ญามีผลกระทบต่อบริ ษัทเหล่านี เ้ ช่นกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจมีข้อจํากัดด้ านกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรื อบุคลากร
6. ความเสี่ยงของการลงทุนในภาคธุรกิจ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม (Machinery)
ภาคธุรกิจ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม (Machinery) เป็ นภาคที่ใช้ เงินทุนสูง เงินทุนหมุนเวียนและการจัดการบริ หารกระแส
เงินสดเป็ นสิ่งสําคัญ และมีผลต่อความสําเร็ จของบริ ษั ทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒ นาและการครอบครอง
กิจการเป็ นสิง่ สําคัญที่จะรักษายอดขายและรายได้ วัฎจักรการลงทุนที่ยาวนานเพิ่มความท้ าทายให้ กบั การตัดสินใจของ
ฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับการขยายกําลังการผลิต ซึง่ อาจจํากัดความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงที่มีความต้ องการ
เพิ่มขึ ้น และอาจส่งผลให้ มีกําลังการผลิตส่วนเกินในช่วงเวลาที่มีความต้ องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนี ้อาจ
ขึ ้นอยูก่ บั วัฏจักรธุรกิจอย่างมากและมีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้ างสูง บริ ษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจ
ที่มีอปุ สรรคในการเข้ าถึงเทคโนโลยีอาจเผชิญกับความล้ าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน บริ ษัทที่ผลิต
สิน ค้ าที่ มีลัก ษณะเหมื อนสิน ค้ าโภคภัณ ฑ์ มีแนวโน้ มที่จะมี อัตรากํ าไรขัน้ ต้ น ที่ น้อ ย และต้ องรักษาเครื อ ข่ายการจัด
จําหน่ายและ Network เพื่อรักษายอดขายให้ เพียงพอ
7. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากทรัพย์สินของกองทุนอาจถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนันโดยปกติ
้
แล้ ว รายได้ ที่
กองทุน ได้ รับ จากการลงทุน เหล่านี จ้ ะเป็ นสกุล เงิน ต่ างประเทศ การที่ ก องทุน เปิ ดรั บ เงิน ตราต่ า งประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทุนลดลงและ
มูลค่าของเงินตราต่างประเทศบางสกุลอาจมีความผันผวนในระดับสูง นอกจากนี ้ กองทุนอาจมีค่าใช้ จ่ายในการแปลง
ค่าเงินระหว่างดอลลาร์ สหรัฐและสกุลเงินต่างประเทศ
8. ความเสี่ยงด้ านการดูแลรั กษาหลักทรั พย์ ต่างประเทศ
กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกับธนาคารต่างประเทศ, ตัวแทนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้ รับ
การแต่งตังจากผู
้
้ ดแู ลของกองทุน การลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงในการดูแลรักษาหลักทรัพย์มากกว่าการ
ลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ ว ตลาดของประเทศที่ด้อยพัฒนามีแนวโน้ มที่จะประสบปั ญหากับการหักบัญชี, การชําระเงิน
และการถือหลักทรัพย์โดยธนาคารท้ องถิ่น ตัวแทน และผู้รับฝากเงิน
9. ความเสี่ยงของการลงทุนในต่ างประเทศ
อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชี วภาพ หรื อภัยอื่น ๆ อาจเกิดขึน้ ในภูมิภาคที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจหรื อการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริ ษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อกองทุนจากการลงทุนใน
ภูมิภาคที่ได้ รับผลกระทบหรื อในภูมิภาคที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคที่ได้ รับผลกระทบ
10. ความเสี่ยงจากการซือ้ ขายในตลาดปิ ดระหว่ างประเทศ
กองทุนอาจเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจปิ ด ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ า
ลงทุนยังคงเปิ ดซื ้อตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาปั จจุบันของ
หลัก ทรั พ ย์ อ้ างอิ งดังกล่าวกับ ราคาล่า สุด ของหลัก ทรัพ ย์ นัน้ (เช่ น ราคาของกองทุน จากตลาดต่า งประเทศที่ ปิ ด)
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ความคลาดเคลื่อนเหล่านี ้อาจส่งผลให้ เกิด Premium หรื อ Discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่อาจสูงกว่า
มูลค่าของ ETF กองอื่น
11. ความเสี่ยงของบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึน้ อยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริ ษัทที่กองทุนลงทุน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ทางการเงินของบริ ษัทดังกล่าวอาจทําให้ มลู ค่าหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวปรับลดลงได้
12. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะ
การบริ โภค ความคาดหวังของนักลงทุน และอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าการลงทุน โดยทัว่ ไป
แล้ ว ตลาดเกิดใหม่จะมีความผันผวนมากกว่าตลาดที่พฒ
ั นาแล้ ว และอาจมีความผันผวนทางราคาอย่างมาก ตราสาร
อนุพนั ธ์ ออปชัน่ และใบสําคัญแสดงสิทธิ์ (Warrants) ที่อยู่ในกองทุนหลักอาจทําให้ กองทุนหลักได้ รับผลกระทบอย่าง
มากจากความผันผวนของตลาด ความเคลื่อนไหวในตลาดอาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนอย่างมาก
13. ความเสี่ยงจากการไม่ กระจายการลงทุน
กองทุนจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที่ "ไม่กระจายการลงทุน" ภายใต้ Investment Company Act of 1940 ("1940 Act")
ส่งผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเผชิญความผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน เนื่องจากกองทุนอาจลงทุน
ในจํานวนบริ ษัทที่น้อยกว่าหรื ออาจลงทุนในบริ ษัทผู้ออกรายเดียว ผลที่ได้ คือกําไรและขาดทุนจากการลงทุนครัง้ เดียว
อาจมีผลกระทบต่อ NAV ของกองทุนมากกว่าและอาจทําให้ กองทุนผันผวนมากกว่ากองทุนที่ลงทุนกระจายตัวมากกว่า
14. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
กองทุนมีความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการที่เกิดจากปั จจัยหลายประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน
ความผิดพลาดในการประมวลผลและการสื่อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้ บริ การของกองทุน คู่สญ
ั ญา หรื อบุคคลภายนอก
อื่น ๆ กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้ มเหลวหรื อไม่มีประสิทธิภาพ หรื อความล้ มเหลวของระบบ
15. ความเสี่ยงของการบริหารแบบเชิงรั บ
การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงคล้ ายกับการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น
ความผันผวนของตลาดที่เกิดจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ย้ และการรับรู้ แนวโน้ มของราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากกองทุนไม่ได้ มีการจัดการแบบ “เชิงรุ ก”
ดังนันผลการดํ
้
าเนินงานของกองทุนอาจตํ่ากว่ากองทุนที่มีการเปลี่ยนสินทรัพย์ในพอร์ ตการลงทุนในรูปแบบเชิงรุก
ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
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ข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
วิธีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
1. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญชี
หน่วยลงทุนที่ผ้ รู ่ วมค้ าหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
สามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทําการ
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ หากยอดรวมการสั่งซื อ้ มี มูลค่าครบ หรื อเกิ นกว่าจํ านวนเงิน ทุนของโครงการก่อนสิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก โดยจะปิ ดประกาศที่สํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้ลงทุนทัว่ ไป และ ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในช่วงเปิ ดเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรกระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(1) วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
(1.1) สําหรับผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยตรงกับบริ ษัทจัดการในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
ู ของ 1 หน่วยการซื ้อขาย
จะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ ละไม่ต่ํากว่า 1 หน่วยของการซื ้อขาย และเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ ให้ ทําหน้ าที่ในการรับจองซื ้อ สัง่ ซื ้อ หรื อ สัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในปริ มาณหรื อมูลค่าที่กําหนดไว้ ในโครงการ และทําหน้ าที่อื่นใดตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
หน่วยของการซื ้อขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรื อหน่วยของการรับซื ้อคืน ที่บริษัทจัดการกําหนด
สํ า หรั บ ผู้ร่ ว มค้ า หน่ ว ยลงทุน ที่ จ ะทํ า การซื อ้ และขายคื น กับ บริ ษั ท จัด การ ซึ่ ง เท่ า กับ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน จํ า นวน
1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้ านหน่วย) ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที่กําหนดใน
หน่วยของการซื ้อขาย โดยให้ ถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(1.2) สําหรับผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป
ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยตรงกับผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน หรื อบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี) ภายในวันและเวลาที่กําหนด ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนทัว่ ไปจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในส่วนโครงการข้ อ 2.6 หรื อข้ อ 2.7 แล้ วแต่กรณี โดยผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปจะต้ องกรอกรายละเอียด
และข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังนํ
้ าใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าจองซื ้อหน่วย
้ งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่กําหนด (ถ้ ามี)
ลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่
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(1.2.1) ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนทัว่ ไปสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ตามขันตอน
้
วิธีการสัง่ ซื ้อ และเงื่อนไข ที่ผ้ รู ่ วม
ค้ าหน่วยลงทุนกําหนดกับผู้ลงทุนทัว่ ไป
(1.2.2) บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะต้ อง
กรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมทัง้ นําใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) ไปที่
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
เหล่านั ้นเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อ
เงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่ วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิใน
ฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและ
ข้ อความต่างๆ ในใบเปิ ดบัญชี หน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและนํ าส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามที่บริ ษั ทจัดการ
กําหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี ) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรื อกองทุน
อื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ ตามเงื่อนไข วัน เวลา ที่กําหนดไว้ และราคาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทัง้ นี ้ หากบริ ษั ทจัดการเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ า ในเวลาที่
เหมาะสม ก่อนวันเริ่มให้ บริการ โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(1.2.3) INTERNET (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ลงนามในคําขอใช้ บริการซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอใช้ บริการ
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้สงั่ ซื ้อได้ ทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการได้ รับ
เงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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ในกรณีที่มีข้อขัดข้ องของระบบอินเตอร์ เน็ตจนเป็ นเหตุให้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตนั ้นบริ ษัทจัดการถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้ บริ การซื ้อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์ เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้
ในคําขอใช้ บริ การ และ/หรื อที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้ าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นเนื่องมาจากความขัดข้ องของระบบ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) และ/หรื อ ประกาศใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(1.2.4) บริการผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
ก.ล.ต. กําหนด
(1.2.5) การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มนําเสนอวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จะปรับ ปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม วิธีการหรื อ ช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันเริ่มการให้ บริ การ
(2) การรั บชําระและการเก็บรั กษาเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
(2.1) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน สําหรับผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนสามารถชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร ตาม
วิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด ทัง้ นี ้ หลังจากที่บริ ษัทจัดการได้ รับชําระค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนแล้ ว จะดํ าเนินการส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐาน
(2.2) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน สําหรับผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป
(2.2.1) บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป สามารถชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
โดยผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชี
เงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
-

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยก
เก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ ว
ในกรณี ที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(2.2.2) INTERNET (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
เป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
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(2.2.3) การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุน แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ เป็ น
บัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคํา สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ครบถ้ วนสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(3) การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อ
หลังจากที่ได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว แต่หากในกรณี ที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของ
โครงการ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั่งซือ้ โดยใช้ หลักการ “สั่งซือ้ ก่อน ได้ ก่อน” ตามวันที่ที่ได้ รับคําสั่งซือ้
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้
พร้ อมเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ทังนี
โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า
อนึ่ง สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนําหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีของนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้
ในใบสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน จะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นทวีคูณของ 100 หน่วย เพื่อความสะดวกในการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่เกิน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน (โดยไม่มีดอกเบี ้ย) ภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันปิ ดรับการเสนอซื ้อหน่วยลงทุนใน
การเสนอขายครัง้ แรก
(4) การคืนเงินค่ าสั่งซือ้ แก่ ผ้ ูส่ ังซือ้ หน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี ้
(4.1) กรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมที่อยูร่ ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการ
ขายหน่ วยลงทุน นัน้ และจะดํ าเนิ น การคื น เงิน ค่าซื อ้ หน่วยลงทุน และผลประโยชน์ ใดๆ ที่ เกิ ดขึน้ จากเงินที่ ได้ รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน
(4.2) กรณี ที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากเกิด
กรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.9 “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” ในส่วนโครงการ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามข้ อ (4.1) โดยอนุโลม เว้ นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ตาม วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
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(5) เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าในกรณี ใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที่ กฎหมายกํ าหนด หรื ออาจจะมี ผลทํ าให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ ที่ จะลงทุนเพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้ สามารถ
นํ าไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ
กองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณี ที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุน
6. กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมาย
เกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นหรื อการก่ อการร้ าย หรื อตามที่ บริ ษั ทจัดการเห็ นสมควรเพื่ อรั กษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
(6) เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในการขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
2. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
1. วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนสําหรั บผู้ร่วมค้ าหน่ วยลงทุน
ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ ม
เปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการ
หรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งให้
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรื อ เวลาซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนปลายทางจดทะเบียน
และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง และ/
หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
(1) ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ ละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื ้อขาย และเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ของ 1 หน่วย
ของการซือ้ ขาย โดยใช้ ราคา ณ วันทําการซือ้ หน่วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร ตาม
วิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด และ/หรื อ ใช้ ตะกร้ าหลักทรัพย์ (Portfolio Depository File : PDF) หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริ ษัท
จัดการกําหนด หรื อสามารถซื ้อหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด
หมายเหตุ : ตะกร้ าหลักทรัพย์ (Portfolio Depository File : PDF) หมายถึง เงินสด และ/หรื อ รายการของหลักทรั พย์ และ/หรื อ
สินทรัพย์ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริ ษัทจัดการจะใช้ สําหรับการรับมอบเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน หรื อส่งมอบเป็ นค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การประกาศรายละเอียดของตะกร้ าหลักทรัพย์ จะประกาศดังต่อไปนี ้
 สําหรับการเสนอขายและการรับซือ้ คื นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก (หลัง IPO) บริ ษัทจัดการจะ
ประกาศก่อนเวลาทําการของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันๆ
้
(2) ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนสามารถชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร ตามวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกําหนด ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
ในการชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนอาจต้ องชําระเงินสดเป็ นการเพิ่มเติม หรื อได้ รับคืนเงินสด
(ส่วนต่างเงินสด) ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ส่วนต่างของมูลค่าของตระกร้ าหลักทรัพย์ (PDF) และราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก)
ของวันทําการซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ของหน่วยของการซื ้อขาย (CU)
หมายเหตุ : ส่วนต่างเงินสด (Balancing Amount : BA) หมายถึง เงินสด ซึ่งเป็ นส่วนต่างของมูลค่าของตะกร้ าหลักทรัพย์ (PDF)
และมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วยของการซื ้อขาย ของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ที่ผ้ ลู งทุนจะต้ องชําระเพิ่มเติมหรื อ
ได้ รับคืน อันเนื่องมาจากการซื ้อหรื อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเงินสดดังกล่าวมาจากส่วนต่างระหว่างการประมาณรายได้ ค่าใช้ จ่าย
และอื่นๆ ของวันทําการก่อนหน้ าวันทําการซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน และรายได้ ค่าใช้ จ่าย และอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงของวันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มลู ค่าของตะกร้ าหลักทรัพย์เท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วยของการซื ้อขาย
(3) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อจะกระทําในวันทําการที่ชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรื อภายในระยะเวลาที่บริษัท
จัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นใด ประกาศกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจปรับปรุงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวันทําการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อในกรณีที่กฎระเบียบ
และ/หรื อวิธีปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับกฎระเบียบดังกล่าว โดยถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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(4) ในการสัง่ ซื ้อ ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อ หรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจัดสรรให้ โดยจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มี
ดอกเบี ้ย ในกรณีที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อ
บริษัทจัดการ อาจปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ไม่สามารถชําระค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรื อพิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อชื่อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ หรื อเกิดเหตุการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการซึง่ ทําให้ ไม่สามารถดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อได้ หรื อบริ ษัทจัดการระงับการใช้ สิทธิของผู้
ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริ ษัทจัดการกับผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน หรื อผู้ค้าหน่วยลงทุน เข้ าสู่ภาวะล้ มละลายโดย
ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
2. วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน สําหรั บผู้ลงทุนทั่วไปผ่ านผู้ร่วมค้ าหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน สําหรั บผู้ลงทุนทั่วไปผ่ านผู้ร่วมค้ าหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนทัว่ ไปสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ตามขันตอน
้
วิธีการสัง่ ซื ้อ และเงื่อนไข ที่
ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนกําหนดกับผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปที่ได้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนและขอคืนค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน สําหรั บผู้สนใจลงทุนทั่วไปผ่ านบริษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อ รั บซือ้ คืน
(ถ้ ามี)
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ทังนี
้ ้ มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหลังการเสนอขายครัง้ แรก ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่ มทําการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหากวันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการ
ถัดไป
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรื อ เวลาซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนปลายทางจดทะเบียน
และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
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ดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง
และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุ โดยจะต้ องกรอก
รายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังนํ
้ าใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ ส่งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษั ทจัดการกําหนด (ถ้ ามี ) ไปที่บริ ษั ทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ
ในใบคําขอเปิ ดบัญชีให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และนําส่งพร้ อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีและ/หรื อเอกสาร
หรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อวิธีการ
อื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ในการสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อหรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้
โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการสัง่ ซื ้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ้ยในกรณี ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตาม
จํานวนที่สงั่ ซื ้อ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
เว้ นแต่กรณีตาม เรื่ อง“การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ ” และเรื่ อง“การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน”หรื อกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนไว้ ใน เรื่ อง “เงื่อนไขการขายหน่วย
ลงทุน”
ผู้สั่งซื อ้ หน่ วยลงทุนสามารถยื่ นเอกสารการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุน และชํ าระเงิ นค่าสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนได้ ที่ บริ ษั ทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื น (ถ้ ามี ) และเมื่ อเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื น ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนถูกต้ องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ลงนาม
รับรองให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนและ
เพิ่ มจํ านวนหน่ วยลงทุนที่ ขายในวันทํ าการถัดจากวันทํ าการซื อ้ ขายหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ บริ ษั ทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้ บริ ษัท
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จัดการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายภายในวันทําการถัดจากวันที่เสร็จสิ ้นการคํานวณดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตามข้ อ “การไม่ขาย
หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว” โดยบริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน
นันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ วเพื่อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับความ
เห็นชอบจากบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติม วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว ซึง่ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนวันเริ่มการให้ บริการ
การซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป และผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน สามารถซื ้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
สําหรับการกํ าหนดราคาขายหน่ วยลงทุน บริ ษั ทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทํ าการขายหน่วยลงทุนบวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในเรื่ อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณี ที่มลู ค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วน ใบคําสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน และใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิ ด
บัญชีหน่วยลงทุน ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทําการ
การรั บชําระและการเก็บรั กษาเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
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บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวันทํา
การขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
โดยผู้สั่งซื อ้ จะต้ อ งลงวัน ที่ ต ามวัน ที่ ที่ สั่งซื อ้ และขี ดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่ อบัญ ชี เงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อ
ประเภทออมทรัพย์ ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณี ที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสัง่ ซื ้อนันๆ
้ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตังโดย
้
บริ ษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชําระด้ วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี ้กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
2. INTERNET (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝาก
เป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
3. บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ ามี)
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ ใน “หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” เท่านันเพื
้ ่อซื ้อหน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อในงวดใดมีไม่
เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณี ใดๆ หรื อในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื ้อหน่วยลงทุนได้ ครบตามที่ผ้ ถู ือหน่วย
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ลงทุนระบุไว้ ทงั ้ หมด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญ ชีเงินฝากตามเงื่อนไขและข้ อกํ าหนดที่ระบุใน“หนังสือ
ยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า“ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มี
การหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจากบัญชีเงินฝากเป็ นจํานวน
3 เดือนติดต่อกัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะยกเลิกการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
4. การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วนัน้ หากบริษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นบัญชี
เดียวกับ ที่ผ้ ูสั่งซื อ้ หน่วยลงทุน ได้ ชําระเงิน ค่าซื อ้ หน่ วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษั ท จัดการจะได้ รับ ใบ คํ าสั่งซื อ้ หน่วยลงทุน
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบ
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
กรณี ที่ผ้ สู นใจลงทุนทัว่ ไปและผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกินเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปและผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนที่
ตนสัง่ ซื ้อ
ในกรณี ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน มี จํ า นวนมากกว่า ทุน จดทะเบี ย นของกองทุ น รวมตามที่ ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อพร้ อม
เงินค่าซื ้อเต็มจํานวน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหรื อ ไม่จดั สรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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การคืนค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยออกเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและ
จัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ในใบคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรนัน้
เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถดํารงสัดส่วน
ตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้ สามารถ
นําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึง่ มี
นโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุน
6. กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมาย
เกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่ อการร้ าย หรื อตามที่ บริ ษั ทจัดการเห็ นสมควรเพื่ อรั กษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ
การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใด (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ตามที่
บริ ษั ทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิ เชี ยล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรื อ
กองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อิน
เทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อ
นําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณี เป็ นการทํา
รายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้ มีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริ ษัท
จัดการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่ทําการเปิ ดบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อนึง่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โร
โบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนื อจาก
กองทุนเปิ ดที่กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ การสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเข้ ามายังกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อิน
เทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ เป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ สูงสุด หรื อ มี ผลกระทบในทางที่ ดีต่อ กองทุน เปิ ดและผู้ถือ หน่ วยลงทุน โดยบริ ษั ท จัด การจะปิ ดประกาศไว้ ที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ นวัน
และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนดของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้ า ผ่าน
การประกาศทางเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข หรื อ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนดของทังกองทุ
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ราคาขายและราคารั บซือ้ คืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณเมื่อสิ ้นวันทําการสับเปลี่ยนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันทําการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนก่อนหน้ าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องได้ รับ
การรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ค่ าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในเรื่ อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”
วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ สับเปลี่ยนได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเท่านัน้
(3) ผู้ถือ หน่วยลงทุน จะต้ องกรอกรายละเอี ยดในใบคํ าสั่งสับ เปลี่ยนให้ ครบถ้ วนชัด เจน พร้ อมทัง้ ส่งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) มายังบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ต้ นทางหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในรายการบันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
(4) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
(4.1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ตามเกณฑ์ในเรื่ อง “ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน” ในวันทําการถัดจากวันที่มี
การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าว และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้ า
ดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดปลายทาง
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(4.2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าวตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์
ในเรื่ อง “ราคาขายและราคารั บซื อ้ คื น กรณี สับเปลี่ ยนการถื อหน่ วยลงทุน” ในวันจดทะเบี ยนกองทุนสํ าหรั บการ
สับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคาขาย
หน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี่ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทํารายการจนเสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ า
มี)และ/หรื อประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น:
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีของนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในใบคําขอโอนหน่วย
ลงทุน หรื อ โอนหน่วยลงทุนจากบัญชีนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ เข้ าบัญชีที่เปิ ดไว้ กบั บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ โดยตรงกับบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภายในวัน
และเวลาที่กําหนด โดยผู้สนใจลงทุนทั่วไปจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคํ าขอโอนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน รวมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่กําหนดไว้ ในใบคําขอโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

ช่ องทางการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(1) การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนโดยผ่ านบริษัทจัดการ สําหรั บผู้ร่วมค้ าหน่ วยลงทุน
ทุกวันทํ าการซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเริ่ มเปิ ดทํ าการ ถึง 15.30 น. โดยบริ ษั ทจัดการจะดํ าเนิ นการตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
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(1.1) ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนครัง้ ละไม่ตํ่ากว่า 1 หน่วยของการซื ้อขายและเพิ่มขึน้ เป็ น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซือ้ ขาย ได้ ที่บริ ษัทจัดการ ทุกวันทํ าการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่ บริ ษัทจัดการ
กําหนด
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริ ษัทจัดการภายหลังเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด ของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ ถือว่า
เป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนถัดไป
(1.2) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุน ที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน
5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้ นแต่กรณีในเรื่ อง
“การเลื่อนกํ าหนดการชํ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน” โดยบริ ษั ทจะชํ าระเป็ นเงินสด และ/หรื อ
ตะกร้ าหลักทรัพย์ หรื อวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการอาจต้ องชําระเงินสดเป็ นการเพิ่มเติม หรื อได้ รับคืนเงินสด
(ส่วนต่างเงินสด) ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื ้อขาย และมูลค่าของตระกร้ าหลักทรัพย์
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของส่วนต่างเงินสด
(PDF) และราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก) ของวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
จะเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ของหน่วยของการซื ้อขาย (CU)
(1.3) ในกรณีที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุน ได้ ยื่นคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้ อ “การไม่ขายหรื อไม่
รั บ ซื อ้ คื น ไม่สับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามสั่ง” ผู้ร่วมค้ าหน่ วยลงทุนอาจขอยกเลิกคํ าสั่งขายคื น หน่วยลงทุน นัน้ ได้ ใน
้ ้ การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ รับการ
ระหว่างวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ทังนี
อนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
(1.4) การลดจํ านวนหน่ วยลงทุนที่ รับ ซื อ้ คื น จะกระทํ าในวัน ทํ าการที่ ชํ าระราคาและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ หรื อภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นใดประกาศกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไขรายละเอียดโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงวันทําการลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ในกรณี ที่
กฎระเบียบ และ/หรื อวิธีปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับกฎระเบียบ
ดังกล่าว โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(1.5) บริ ษั ทจัดการอาจปฏิ เสธคํ าสั่งขายคื นหน่วยลงทุน ในกรณี ที่ ผ้ ูร่วมค้ าหน่วยลงทุน ส่งคําสั่งขายคื นหน่วยลงทุน
ภายหลังระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกํ าหนด หรื อในกรณี ที่ผ้ รู ่ วมค้ าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อขอลด
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื ้อคืนได้ ตามวันและเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด หรื อพิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริ ษัทจัดการ หรื อเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ ซึง่ ทําให้ ไม่สามารถดําเนินการ
ตามคําสั่งขายคื นได้ เช่น การส่งคํ าสั่งขายคื นหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็ นการชั่วคราวในวันทํ าการ
ดังกล่าว หรื อบริ ษัทจัดการระงับการใช้ สิทธิของผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริ ษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้ าหน่วย
ลงทุน หรื อ ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนเข้ าสูภ่ าวะล้ มละลาย เป็ นต้ น โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
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(2) การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนโดยผ่ านผู้ร่วมค้ าหน่ วยลงทุน สําหรั บผู้ลงทุนทั่วไป
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยผ่านผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขันตอน
้
้ ้ การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปนัน้ จะ
และวิธีการรับซื ้อคืนที่ผ้ รู ่ วมค้ าหน่วยลงทุนกําหนด ทังนี
เป็ นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนกําหนด
(3) การรั บซือ้ คื นหน่ วยลงทุนโดยผ่ านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้ สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) สําหรั บผู้
ลงทุนทั่วไป
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา
15.30 น.
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET (ถ้ ามี)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
กองทุนจะเปิ ดให้ มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดย บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้
และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัท
จัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศ
กําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
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ลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี ) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ โดย
การโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณี ย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ ง
ความประสงค์ไว้
(4) การซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องใน
การลงทุนให้ กบั ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื ้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 16 เรื่ อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
กรณีท่ บี ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณี การขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามที่ กฎหมายกํ าหนด หรื ออาจจะมี ผลทํ าให้ ไม่ สามารถหาหลักทรั พย์ ที่ จะลงทุนเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
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3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถนํ า ไปลงทุน ในต่ า งประเทศได้ หรื อ อาจเป็ นเหตุให้ ไม่ ส ามารถบริ ห ารจัด การกองทุน ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
6. กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ
7. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุน ส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด หรื อในกรณีที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุน ส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ไม่สามารถชําระค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด หรื อพิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อการลงทุนของกองทุน หรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัท
จัดการ หรื อเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ ซึง่ ทําให้ ไม่สามารถดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อ
ได้ เช่น การส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็ นการชั่วคราวในวันทําการดังกล่าว หรื อบริ ษัท
จัดการระงับการใช้ สิทธิของผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริ ษัทจัดการ กับ ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน หรื อ ผู้
ร่วมค้ าหน่วยลงทุนเข้ าสูภ่ าวะล้ มละลาย เป็ นต้ น โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
8. ในกรณีที่ผ้ รู ่วมค้ าหน่วยลงทุนไม่สามารถส่งมอบคําสัง่ ซื ้อ ขายคืน และ/หรื อตะกร้ าหลักทรัพย์ได้ ภายในระยะเวลา
ที่บริ ษัทจัดการกําหนด และต้ องเสียค่าเบี ้ยปรับที่กําหนดในสัญญาระหว่างกองทุน และผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ในเวลาที่เหมาะสม
ก่อนวันเริ่มให้ บริการ โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใด (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
ตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์
อีทีเอฟ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน
และ/หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ &
อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่
สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอี กกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษั ทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อ
นําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการทํา
รายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้ มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
ในการทํารายการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญ ชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริ ษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณี ที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กับระบบงานของตัวแทนที่ทําการเปิ ด
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อนึ่ ง บริ ษั ท จัดการอาจพิ จารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่ มเติม ให้ มี การสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน ไปมาระหว่าง “กองทุน เปิ ด
ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วย
นอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้บริษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเข้ ามายังกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อิน
เทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ เป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะ
เป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ น
้
นเปิ ด
วันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
ต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดที่ จะเกิดขึน้ แก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อน
ล่วงหน้ า ผ่านการประกาศทางเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ
ราคาขายและราคารั บซือ้ คืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณเมื่อสิ ้นวันทําการสับเปลี่ยนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
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(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี่ยนการ
ถือหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันทําการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ อง
ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ค่ าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในเรื่ อง ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม
วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ สับเปลี่ยนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเท่านัน้
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังส่
้ งมอบเอกสารหรื อ
หลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) มายังบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดต้ น ทางหักด้ วยค่าธรรมเนี ยมการสับ เปลี่ยน (ถ้ ามี ) ซึ่งคํ านวณจากจํ านวนหน่วยลงทุน ทัง้ หมดที่ปรากฏอยู่ใน
รายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
(4.1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ต้ นทางตามเกณฑ์ข้อ "ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณี สบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน" ในวันทําการถัด
จากวันที่มีการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าว และจะเพิ่มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางในวัน ทําการถัดจากวัน ที่มีการกํ าหนดราคาขายหน่วยลงทุนของ
รายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดปลายทาง
(4.2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ต้ นทางในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออกดังกล่าว
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
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ปลายทางตามเกณฑ์ข้อ "ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน" ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อในวันทําการถัดจากวันที่
มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี่ยนภายหลังการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทํารายการจนเสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมเรื่ อง “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ ไข ดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลได้
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เครื่ องมือบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่ องมือบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง ดังนี ้
1. เครื่ องมือการกําหนดให้ ผ้ ูลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
1.1 ค่ าธรรมเนียมการรั กษาสภาพคล่ อง (Liquidity Fee)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื ้อขายใด โดยมีมลู ค่า
ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้ วแต่กรณี บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึง่ จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สิน
ที่กองทุนลงทุน หรื อสภาพตลาดของทรัพย์สนิ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
้
เท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กําหนด
ไว้ ในโครงการ และ/หรื อปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนออก และ/หรื อปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรื อเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรี ยกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ ในแต่ละวันที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ และขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนันได้
้
ทังนี
้ ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน
ในกรณี ที่ มี การใช้ เครื่ องมื อ Liquidity Fee นี ้ บริ ษั ท จัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิ่ มเติม จากการปรับ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรื อการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และ
สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
ในกรณีเข้ าเงื่อนไขตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ หรื อไม่ใช้ เครื่ องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
นี ้ก็ได้ หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทางได้
1.2 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคํานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่ บ ริ ษั ท จัดการกํ าหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กองทุน มี ยอดการไถ่ถอนสุท ธิ อย่าง
ต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื ้อหรื อขายสุทธิในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรื อ
ยอดซื ้อสุทธิ ในวันทําการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขาย
ทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื ้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ ในปริ มาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุน หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ วิธีการใดวิธีการหนึง่ ดังนี ้
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรื อ
2. การปรั บ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน เฉพาะวัน ทํ า การที่ ก องทุน มี มูล ค่ า ซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน สุท ธิ (Partial Swing Pricing)
โดยบริ ษั ท จัดการจะปรับ มูลค่าซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน ในวัน ทํ าการซื อ้ ขายที่ มีป ริ มาณการซื อ้ และขายที่ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ ในแต่ละวันที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริ ง ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะ
ปรั บ เพิ่ ม ไม่เกิ น อัตราสูงสุดที่ ระบุไว้ ในโครงการ และขอสงวนสิท ธิ ที่ จะนํ าข้ อ มูล ของหน่วยลงทุน ทุกชนิ ด มาใช้ ในการ
พิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ครวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจ
เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ องการใช้ เครื่ อ งมื อ Swing Pricing ในวัน ทํ า การนั น้ ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวัน
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
ได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนไม่
ั ้ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
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บริ ษั ทจัดการจะไม่ ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมื อในการบริ หาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ในกรณีเข้ าเงื่อนไขตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ หรื อไม่ใช้ เครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพ
คล่องนี ้ก็ได้ หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทางได้
1.3 ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สนิ ของกองทุนรวม (Anti –
Dilution Levies - ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมี หลักการในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริ ษั ทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซื ้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสาร
ลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรื อเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทําให้ เกิดต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษั ทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
เท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
นมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่าง
กันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ได้
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ามากกว่ ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก และ/หรื อ
2. มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าน้ อยกว่ ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก
ซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตา่ งกันได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ครวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือ ADLs และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ
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ที่เกี่ยวข้ องการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ
ที่ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วย
เช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการ
พิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขาย
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริ ษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกําหนด
เพิ่มเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ใน
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรี ยกเก็บนี ้จะนํากลับเข้ ากองทุน
อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
ในกรณีเข้ าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ หรื อไม่ใช้ เครื่ องมือบริ หารความเสี่ยงสภาพ
คล่องนี ้ก็ได้ หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทางได้
2. การกําหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดในการรั บคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (Notice Period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้ อง
แจ้ งบริ ษัทจัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่ บ ริ ษั ทจัดการกํ าหนด โดยจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ การประเมิน สภาพคล่องของ
กองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื ้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน
อย่างมีนยั สําคัญ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
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ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถ
ทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice
Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลด Notice Period ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
Notice Period สูงสุดที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในหนังสือ
ชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาใช้ Notice Period ร่ ว มกั บ เครื่ อ งอื่ น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ได้ โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิบตั ิกบั คําสัง่ ที่ได้ จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้ ตามปกติในวันที่ทํารายการด้ วย
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ ในกรณี ที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนี
้ ้ ขึน้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
ในกรณี เข้ าเงื่อนไขตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะใช้ หรื อไม่ใช้ เครื่ องมือบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องนี ้ก็ได้ หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทางได้
2.2 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดาน
การขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษั ท จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ ก ารกํ า หนดเพดานการขายคื น หน่ ว ยลงทุน (Redemption Gate) ได้ เฉพาะกรณี ที่ เกิ ด
สถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์ อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ มี ความผันผวนในตลาดซือ้ ขายทรัพย์ สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุน
ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ และสามารถกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทัง้ หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate Threshold ที่บริ ษัทจัดการกําหนด ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทังนี
้ ้ คําสัง่ รับซื ้อคืน
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หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนัน้ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับ
คํ า สั่งรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน และสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ออกใหม่ต ามสัด ส่ว น (pro rata basis) โดยไม่มี ก ารจัด ลํ า ดับ
ก่อนหลังของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรื อบริ ษัทจัดการอาจเปิ ดให้ มีการยกเลิกคําสัง่ รับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สง่ คําสัง่ ดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้ แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กําหนด หรื อการใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ ามี) ในกรณีที่ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกทังหมดที
้
่ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคําสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ณ วัน ทํ าการรั บ ซื อ้ คื น หน่วยลงทุน และบริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จะรับ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ ได้
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขันตํ
้ ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่
ตํ่ากว่า Redemption Gate ขันตํ
้ ่าที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า
ในกรณี เข้ าเงื่อนไขตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะใช้ หรื อไม่ใช้ เครื่ องมือบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องนี ้ก็ได้ หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อ กองทุน ปลายทางมี ก ารใช้ Redemption Gate บริ ษั ท จัดการอาจจะพิ จ ารณาดํ าเนิ น การให้ ส อดคล้ องกับ กองทุน
ปลายทางได้
การดําเนินการในกรณี ท่ ีผ้ ูออกตราสารหนี ห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนั ดชําระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรื อไม่ สามารถจําหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุน ทั่วไป กองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนที่ มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ
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สิทธิและข้ อจํากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
ปริมาณหรื อมูลค่ าการซือ้ ขาย กรณีท่ เี ป็ นการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการ
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ช่วงเสนอขายครัง้ แรก (ช่วง IPO)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

: 2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี))
: ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี))

ช่วงหลังการเสนอขายครัง้ แรก (ช่วงหลัง IPO)
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก
: ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี))
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป
: ไม่กําหนด (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี))
สําหรับผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการซื ้อขายโดยตรงกับผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยสัง่ ซื ้อขันตํ
้ ่า 1 หน่วยของการซื ้อขาย
หรื อ 1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ของ 1 หน่วยของการซื ้อขาย ทังนี
้ ้ ปริ มาณหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยต้ องได้ รับความยินยอมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน โดยให้ ถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว
หมายเหตุ : หน่ วยของการซื อ้ ขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรื อหน่วยของการรับซื อ้ คื น ที่บริ ษั ท
จัดการกํ าหนดสําหรับผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุนที่จะทําการซือ้ และขายคืนกับบริ ษัทจัดการ ซึ่งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุน
จํานวน 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้ านหน่วย) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนที่กําหนด
ในหน่วยของการซื ้อขาย โดยให้ ถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ
ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเกี่ยวกับซือ้ ขายหน่ วยลงทุนและดัชนีท่ ใี ช้ อ้างอิง
ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อขายได้ ที่
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ www.uobam.co.th
และติดตามข้ อมูลของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ ที่ https://www.globalxetfs.com/funds/botz/
เงื่อนไขที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิ และข้ อมูลเกี่ยวกับการถูกจํากัดสิทธิออกเสียงใน
กรณีท่ ผี ้ ูถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ าอัตราที่ประกาศกําหนด หรื อในกรณีอ่ ืน (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ น
กรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
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ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดในการใช้ สทิ ธิออกเสียงที่มีแนวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึน้ (ถ้ ามี)
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด

ทังนี
้ ้ นายทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใด
รู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และ/หรื อรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่นาย
ทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนและ/หรื อบริ ษัทจัดการกําหนด และนายทะเบียน
และ/หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้
ในกรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในตลาดรอง
ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในตลาดรอง (ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีชื่อเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ ทําการปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ระยะเวลาการส่งมอบ และอื่นๆ จะเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบตั ิของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ในหลักทรั พย์ ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการได้ ที่
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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ช่ องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าวของกองทุนรวม
ช่ องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
นโยบายการระงับ ข้ อพิพ าทโดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการดังกล่ าวของ
กองทุนรวม
ไม่มี
ภูมลิ าํ เนาเพื่อการวางทรั พย์ สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ไม่ มีภูมลิ าํ เนาในประเทศไทย (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์
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ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 110 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ ......................................... บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ ...............................................)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางสาวเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นายจารุวตั ร
7. นางสาววรรณจันทร์
8. นายธนกร
9. นางวิภาดา
10. นายชลัช

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
ธรรมลงกรต
ลัภยพร
เติมศรี เจริญพร

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวปราณี
3. นายสิทธิศกั ดิ์
4. นายธนกร
5. นางสาวชื่นสุมน
6. นางสาวศรสวรรค์
7. นางสาวนพรัตน์
8. นายจารุวตั ร
9. นางสาวลินดา
10. นายวีรยุทธ
11. นางสาวชนิษฎา
12. นางสาวเบญจพร
13. นางสาววรรณจันทร์
14. นายกาย
15. นายฐิ ติรัฐ
16. นายธนพัฒน์
5.

นิธยายน
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
ธรรมลงกรต
พรสกุลศักดิ์
เติมวุฒิกลุ
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
เลิศเศรษฐศาสตร์
อึ ้งถาวร
ศิริพรรณพร
รัตนสิงห์
สุริโยดร

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน

ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์ *, CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
Imperial College Management
School, U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช




เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์







หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers

ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นายกาย ศิริพรรรณพร, CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก





วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(International Securities,
Investment and Banking),
University of Reading, UK
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นายธนพัฒน์ สุริโยดร,
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ),
บลจ. ธนชาต อีสท์สปริ ง จํากัด
ผู้จดั การกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ),
บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ผู้จดั การ ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก
สายการลงทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์อาวุโส (ที่ปรึกษาทางการเงิน),
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์
ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน,
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น (ถ้ ามี)
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
หรื อบุคคลอื่นใดที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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9. รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนนีค้ ือ
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อ
นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั หรื อนางสาวรฐาภัทร ลิ ้มสกุล
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
10. ผู้ดูแลสภาพคล่ องของกองทุนนีค้ ือ
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 ชัน้ 11, 15 อาคารวรวัฒน์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-1700 , 0-2268-0999 โทรสาร : 0-2635-1615
หรื อ บุค คลอื่ น ที่ บ ริ ษั ท จัดการจะทํ าการแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้ ามี ) โดยบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
หมายเหตุ : ผู้ดแู ลสภาพคล่อง หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมให้ ทําหน้ าที่
เพื่อให้ ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะท้ อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าวได้ อย่างใกล้ เคียงกัน รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกําหนด และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาการเป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง
11. ผู้ร่วมค้ าหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
1. บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 ชัน้ 11, 15 อาคารวรวัฒน์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-1700 , 0-2268-0999 โทรสาร : 0-2635-1615
2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000
3. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
130-132 ชัน้ 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชัน้ 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000
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4. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 3 ชัน้ 2,20,21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000
หรื อบุคคลอื่นที่บริ ษัทจัดการจะทําการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ค้าหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
หมายเหตุ : ผู้ร่วมค้ าหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ ให้ ทําหน้ าที่ในการรับจองซื ้อ สัง่ ซื ้อ
หรื อ สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในปริมาณหรื อมูลค่าที่กําหนดไว้ ในโครงการ และทําหน้ าที่อื่นใดตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ร่วมค้ าหน่วยลงทุน
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อัตราส่ วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สนิ
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 หรื อ ข้ อ 2.1
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market

6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขาย
ใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุ
ที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วย private equity ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทํา
ให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8 ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1

หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

2

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

3

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

57

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรม
ทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark +10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit) **
ข้ อ
1

2

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อ
เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอน
สิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้

3

(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน
B/E P/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรื อ
รอบการลงทุนของ MF หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมี
อายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5

total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสาร
กึง่ หนี ้กึง่ ทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้ อ
6

ประเภททรั พย์ สนิ
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่
มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)
4

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่ มี การลงทุนแบบซับซ้ อน 4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทยหรื อ
ตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า
หนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด6 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ

3

4

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุน ดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วยนัน้
เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ

60

ข้ อ
5

6

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของ
้
กองทุน private equity
5

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้

โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
6

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของ
กองทุน และ/หรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
1.4 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น)
1.4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
1.4.2 หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด 3
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4
2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 4
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 4
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ 2
ไม่ เกินร้ อยละ 2.64825 ต่ อปี
ไม่เกินร้ อยละ 2.14 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.08025 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.4280 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.4280 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
อัตราไม่ เกินร้ อยละ 5.35 ต่ อปี
อัตราตามโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน
(ถ้ ามี)

2. อัต ราร้ อยละต่ อปี ของมูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น ทัง้ หมดหักด้ วยมูล ค่ าหนี ส้ ิ น ทัง้ หมดที่ ยังไม่ ได้ รวมค่ าธรรมเนี ยมการจัด การ ค่ าธรรมเนี ย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั

3. อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่น
ใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)

4. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
รายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
(ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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ข้ อมูลอื่นๆ
1. บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้ เฉพาะในกรณี ที่เป็ นประโยชน์ ต่อลูกค้ า ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามตามกฎหมายและเป็ นเรื่ องที่ไม่พงึ กระทําโดย
วิชาชีพ เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่บริ ษัทจัดการหรื อพนักงานของบริ ษัทจัดการได้ รับตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี นิยม
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษัทจัดการได้ กําหนดไว้ ภายในบริษัท ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ ที่บริษัทจัดการ
2. เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 4 หรื อในกรณี ที่บริ ษัท
จัดการหรื อกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์ กําหนดนโยบายหรื อแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่ องจากพันธะผูกพันหรื อ
กฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเปิ ดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบไว้ ณ
ที่ทําการของบริษัทจัดการ
3. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญ ชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรั ฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ ยวกับบัญ ชี ของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎ
ด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกํ าลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกํ าหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที่ มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ ที่ FATCA กํ าหนด หน้ าที่ ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่ อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ ในการกํ าหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทํ าเอกสารยื น ยันตนตามหลักเกณฑ์ ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตราร้ อยละ 30 ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุน
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
ทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
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ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได้ และ/หรื อดํ าเนิ นการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทํ าให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํ ารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
โดยรวม บริ ษั ทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษั ทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่ อปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ และข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่
ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิ ในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น
รวมถึงนํ าส่งหลักฐานเพื่ อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้ อง (ในกรณี ที่ เป็ นลูกค้ าสถาบัน
การเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) การดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
โดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่ ว ยลงทุนปฏิ เสธการดํ าเนิ นการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรั บภายในระยะเวลาที่ บริ ษั ทจัดการกํ าหนด บริ ษั ทจัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ในการดํ าเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ต้ ามความจํ าเป็ นและความเหมาะสม โดยถื อว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้
ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
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(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดํ าเนิ นการดังกล่าวถื อเป็ นความจํ าเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทํ าเพื่ อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษั ทจัดการและกองทุนมี การดําเนิ นการที่ ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 ในกรณี ที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และต้ องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น Website เป็ นต้ น
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน ในหลักทรัพ ย์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิน อื่ น เพื่ อ บริ ษั ท จัด การเช่น เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษั ท จัด การลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected
Person) ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กองทุน มี ก ารลงทุน หรื อ มี ไว้ ซึ่ง สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารงาน (Efficient Portfolio
Management) และจะลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) บางส่วน ทําให้ กองทุนรวมมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุน
ทัว่ ไป
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทําให้ กองทุนรวมนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง
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 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ าบริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนและ/หรื อทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื น เป็ นบุคคลที่ ได้ รับความเห็ นชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
้
ดังนัน้
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
ุ่ ้ ลงทุนจึง
 กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนนี ้ไปลงทุน มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ ปนผู
ควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2565
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บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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