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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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United Robotics & Artificial Intelligence ETF : UBOT   
 

กองทนุรวมน้ีลงทนุกระจกุตวัในผูอ้อก                                            
จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจาํนวนมาก 

 
 
สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม    
 
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมตราสารทนุ  

กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 
กองทนุรวม ETF  
 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : 28 เมษายน 2565 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   ............................ 

นโยบายการลงทุน :  

(1) กองทุนจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
(กองทุนหลกั) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่ง
กองทนุหลกัเป็นกองทนุรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลกั ทัง้นี ้กองทุนจะ
ลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

กองทุนหลกัมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี 
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของดชันีอ้างอิง ตามท่ีกําหนดโดย INDXX, LLC. ซึง่เป็นผู้ ให้บริการดชันีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทนุ 
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Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการออกแบบมาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามท่ีกําหนดโดย INDXX, LLC. ซึง่เป็น
ผู้ให้บริการดชันีอ้างอิง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) 
ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทนุหลกัจะนําเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทนุต่อในหลกัทรัพย์ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสทิธิแก้ไขรายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
หรือตราสารหนีท่ี้ไมมี่การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Non – investment grade) เฉพาะกรณี ท่ีตราสารหนีน้ั น้ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) หรือตราสารท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะท่ี
กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่
ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ซึ่งการใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงอาจมี
ต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
และ/หรือ อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการ
ซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทัง้นี  ้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 

(3) ส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ่ืนหรือทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอยา่ง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบ
ให้กองทนุลงทนุได้ 

กองทุนมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกบัดชันี
อ้างอิง โดยจะพยายามดํารงค่าความผนัผวนของผลตอบแทนของกองทนุ (หลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เม่ือเทียบ
กับดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่
เอือ้อํานวย อาจมีบางขณะท่ีคา่ Tracking Error มากกวา่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปีได้  

นอกจากนี ้บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ดูแลสภาพคล่องพยายามทําหน้าท่ีเพ่ือให้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุดงักลา่วได้อยา่งใกล้เคียงกนั โดยจะพยายามดํารงค่าความผนัผวนของการซือ้ขายหน่วยลงทนุใน
ตลาดรอง เม่ือเทียบกบั มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นหรือสภาวะตลาดไมเ่อือ้อํานวย อาจมีบางขณะท่ีคา่ความผนัผวนของการซือ้ขายหน่วยลงทนุใน
ตลาดรอง เม่ือเทียบกบั มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ มากกวา่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปีได้ 
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ลักษณะสาํคัญของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 

บริษัทจัดการ : (Investment Advisor) Global X Management Company LLC 

วันที่จัดตัง้กองทุน 9 ธนัวาคม 2559 

ประเภทโครงการ : ตราสารทนุ 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของ
ดชันี Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยจะ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ ท่ีเป็นสว่นประกอบของดชันีอ้างอิง ตามท่ีกําหนดโดย 
INDXX, LLC. ซึง่เป็นผู้ให้บริการดชันีอ้างอิง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิของกองทนุ   

โดยทัว่ไปกองทนุจะใช้กลยทุธ์ Replication ซึง่เป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
สว่นประกอบของดชันีอ้างอิงในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิงนัน้ อยา่งไรก็ตาม 
กองทนุอาจใช้กลยทุธ์ลงทนุในหลกัทรัพย์ตวัอยา่งเพ่ือเป็นตวัแทนท่ีเก่ียวข้องกบั
ดชันีอ้างอิง (Representative Sampling Strategy) เม่ือกลยทุธ์ Replication อาจ
สง่ผลกระทบหรือสร้างความเสียเปรียบตอ่ผู้ ถือหุ้น เช่น เม่ือมีปัญหาในทางปฏิบติั
หรือมีต้นทนุจํานวนมากท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือให้สดัสว่นการ
ลงทนุใกล้เคียงดชันีอ้างอิง เช่น ในกรณีท่ีหลกัทรัพย์ในดชันีอ้างองิไมมี่สภาพคลอ่ง
ชัว่คราว ไมส่ามารถลงทนุได้หรือสภาพคลอ่งน้อยลง หรือเป็นผลมาจากข้อจํากดั
หรือข้อจํากดัทางกฎหมาย (เช่น ข้อกําหนดด้านภาษี) ท่ีใช้กบักองทนุแตไ่มใ่ช่ดชันี
อ้างอิง 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ขาย NASDAQ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

วันทาํการซือ้ขาย ทกุวนัทําการ 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : มีการจ่ายเงินปันผล  

ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิของกองทุน        
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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ข้อมูลดัชนีชีวั้ด  

 

Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index  
Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index ได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์
จากการใช้หุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามท่ีกําหนดโดย INDXX, LLC. ซึง่
เป็นผู้ให้บริการดชันีอ้างอิง 

ขัน้แรก : กรอบการคดัเลือกหลกัทรัพย์ 

 บริษัทท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากการใช้หุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ซึง่รวมถงึบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาและการผลติในด้าน 

- หุน่ยนต์ท่ีใช้ในเชิงอตุสาหกรรมและระบบอตัโนมติั : ผลติภณัฑ์และบริการ
หุน่ยนต์ท่ีใช้ในเชิงอตุสาหกรรมและระบบอตัโนมติั ท่ีใช้ในเชิงอตุสาหกรรม
การผลติ 

- ยานยนต์และโดรนไร้คนขบั : ยานยนต์ไร้คนขบั (รวมทัง้ Hardware และ 
Software สําหรับรถยนต์ขบัเคล่ือนอตัโนมติั) โดรน และหุน่ยนต์ท่ีใช้ในทาง
การทหารและตลาดผู้บริโภคทัว่ไป 

- หุน่ยนต์ท่ีไมไ่ด้ใช้ในเชิงอตุสาหกรรม : หุน่ยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ท่ี
ใช้ในเชิงการเกษตร การบริการทางการแพทย์ ผู้บริโภคทัว่ไป และการบนัเทิง 
สนัทนาการ เป็นต้น 

- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) : Application เทคโนโลยี และผลติภณัฑ์ซึง่นํา
นวตักรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู การคาดการณ์, 
ระบบการทํางานโดยอตัโนมติั ฯลฯ 

 บริษัทท่ีมีรายได้สว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้น หรือ
บริษัทท่ีแสดงได้วา่อตุสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจข้างต้นเป็นธุรกิจหลกั  

 
ขัน้ท่ีสอง : หลกัทรัพย์ท่ีจะผา่นการคดัเลือกมารวมอยูใ่นดชันี 

 บริษัทท่ีจะได้รับการพิจารณา จะต้อง 

- มีมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไมน้่อยกวา่            
300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

- เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดของประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

- มีปริมาณการซือ้ขายเฉล่ียรายวนัในรอบ 6 เดือนลา่สดุไมน้่อยกวา่ 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (หรือตัง้แตว่นัเสนอขายหุ้นทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ในกรณี
ของการเสนอขายหุ้นครัง้แรกท่ีมีนยัสําคญั (Significant IPOs) ตามท่ีผู้
ให้บริการออกดชันีกําหนดไว้)  
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- ในกรณีท่ีหลกัทรัพย์นัน้ ไมมี่ประวติัการซือ้ขายเป็นเวลา 6 เดือน สําหรับ
ในกรณีของการเสนอขายหุ้นครัง้แรกท่ีมีนยัสําคญั (Significant IPOs) 
ตามท่ีผู้ให้บริการดชันีกําหนดไว้ จะนําหลกัทรัพย์นัน้มารวมพิจารณาได้ 
หลกัทรัพย์นัน้ต้องจดทะเบียนแล้วอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนวนัคดัเลือก
หลกัทรัพย์ และอยา่งน้อย 3 เดือน สําหรับการเสนอขายหุ้นครัง้แรกใน
กรณีอ่ืน 

- มีจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด 

 หลกัทรัพย์ท่ีจะยงัคงอยูใ่นดชันีอ้างอิงตอ่ไปได้นัน้ จะต้องมีมลูคา่ตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) ไมน้่อยกวา่ 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี
มลูคา่การซือ้ขายตอ่วนัไมน้่อยกวา่ 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทัง้นี ้ยงัคงต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดอ่ืนๆ ด้วย 

 การเสนอขายหุ้นครัง้แรก (IPO) ท่ีจะถือวา่เป็น Significant IPO ก็ตอ่เม่ือ
บริษัทนัน้ มีมลูค่าตามราคาตลาด สงูกวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่ตามราคา
ตลาดของบริษัทท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี ณ วนัท่ีคํานวณเพ่ือทบทวน
องค์ประกอบของดชันี (Reconstitution Selection Day) 

 
นํา้หนกัของหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสว่นประกอบในดชันี 
 องค์ประกอบของดชันีมีการคํานวณนํา้หนกัตามมลูคา่ตามราคาตลาด โดยมี

ข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
- หลกัทรัพย์แตล่ะตวัจะมีนํา้หนกัอยา่งน้อยร้อยละ 0.3 และสงูสดุร้อยละ 8  

- หลกัทรัพย์แตล่ะตวัท่ีมีนํา้หนกัเกินร้อยละ 5 เม่ือรวมกนัแล้วจะต้องมี
นํา้หนกัไมเ่กินร้อยละ 40 ของนํา้หนกัของดชันี และหลกัทรัพย์ท่ีเหลือจะมี
นํา้หนกัได้ไมเ่กินร้อยละ 4.5 

การปรับนํา้หนกั (Rebalancing) 
 การปรับนํา้หนกัและอาจมีการคดัหุ้นเข้า/ออก ในสว่นประกอบของดชันี ซึง่

จะทําเป็นรายปี ในวนัทําการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนมิถนุายน 

 จะทบทวนดชันี ทกุคร่ึงปี เพ่ือพิจารณาบริษัทท่ีมีการ IPO ใหม ่รวมถงึเพ่ือ
พิจารณาการดําเนินงานขององค์กร (Corporate Action) ท่ีอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่หลกัทรัพย์นัน้ๆ ด้วยเช่นกนั 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ 

(1) ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class 
หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ 
นโยบายการลงทนุ อตัราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุมีการกระทําผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกํากบัดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือใน
กรณีที่กองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทุน
เปิด ยไูนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ทัง้นี ้เม่ือปรากฏกรณีดงักล่าวข้างต้นบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิ โดยเป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือ
กองทนุหลกั และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอ่ืนใด โดยจะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ
อื่นใดที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้าย
กองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วง
เวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหารและ
จดัการลงทนุโดย Global X Management Company LLC หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการ
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด  โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั 

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศท่ีเก่ียวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทนุ รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือประกาศอ่ืน
ใดท่ีกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีใ้นภายหลงั บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้การสรุปสาระสําคญัในส่วนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะ
ส่วนท่ีสําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ (กองทุนหลัก)  

  
 
(ข้อมลูกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565)  

 
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
สามารถดผูลการดําเนินงานของกองทนุหลกัท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี : https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 
 
ดัชนีชีวั้ด (Benchmark) 
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมหลกั ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 
 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทนุนีไ้มมี่การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและไมมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ 
 
ลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
กองทนุจะลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟตา่งประเทศ ท่ีลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก 
ท่ีเก่ียวข้องกบัหุน่ยนต์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม (Robotics) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI))      
 
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนีอ้้างองิ และองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว 
กองทุนรวมนีอ้้างอิงกับ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ซึ่งกองทุนหลักอ้างอิงกับ ผลการดําเนินงานของ Indxx 
Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index โดยหลักทรัพย์ท่ีจะเข้าเกณฑ์เป็นดัชนีของกองทุนต้องเป็น
บริษัทท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาและ
การผลติ 
 
หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนีจ้ะลงทุน 10 อันดับแรก 
กองทุนรวมนี  ้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็น
กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) เพียงกองทนุเดียว 
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การกาํหนดการประกาศ NAV และระดับของดัชนีอ้างองิ 
บริษัทจดัการจะมีการประกาศ iNAV ทกุๆ 15-30 วินาที ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ โดย iNAV  เป็น NAV ของกองทนุ
หลักในวันทําการก่อนหน้า (T-1) เพ่ือนํามาคํานวณ iNAV ของกองทุน UBOT ณ วันท่ี T และปรับเป็นเงินบาทด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีเคล่ือนไหวในระหวา่งวนั 

บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายใน 
2 วนัทําการถัดไป ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
นอกจากนี ้ผู้ลงทนุยงัสามารถติดตามระดบัดชันีท่ีใช้อ้างอิงของกองทนุรวม Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
ได้ท่ี https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 
 
วธีิการลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปล่ียนแปลงของดัชนีที่ใช้อ้างองิ 
กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชีว้ัด (passive management/index tracking) โดยมีนโยบายเน้น
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุ
เดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีแปรผนั
ตามการเปล่ียนแปลงของหน่วยลงทนุ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน    
ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุ
ไปยังหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจากการมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และ
โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ในรูปของกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มจากผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ 
 
รหัสของหน่วยลงทุนที่ใช้ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ผู้ลงทนุสามารถใช้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ เพ่ือใช้ในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ คือ UBOT 
 
จาํนวนการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 
- 
 
จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุด 

2,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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รอบระยะเวลาบัญชี  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี   :  1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

1. ผลการดําเนินงานของกองทนุ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
 

การเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีท่ีเข้าเหตใุดเหตหุนึง่ดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
1.1 มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
1.2 มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนับแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานกังานโดยพลนั 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าวให้บริษัท
จดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
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การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สงูสดุ ไม่เกิน 5 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจําเป็นต้องระงบั
การซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 

ช่องทางที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
ทัง้นี ้บริษัทจัดการ ได้จัดให้มีมลูค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณ (Indicative Net Asset Value: iNAV) เพ่ือใช้เป็นมลูค่าอ้างอิง
สําหรับผู้ลงทุนในการซือ้ขายหน่วยลงทุน ETF ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนโดยประมาณได้ท่ีเว็ปไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th หรือ www.settrade.com ระหว่างวนัและเวลาทําการของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

มลูคา่หน่วยลงทนุอ้างอิง (iNAV) หมายถึง ราคาปัจจบุนัของตะกร้าหลกัทรัพย์ ณ ขณะท่ีคํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุท่ีเป็นส่วนประกอบของหน่วยการซือ้ขาย โดยเบือ้งต้น บริษัทจดัการจะเป็นผู้ คํานวณและเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าว 
ในเวป็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวป็ไซด์ของบริษัทจดัการ   

 
ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

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

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

3. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด

จากกองทุนลงทุนในผู้ ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมัน่คงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพย์สนิดงันี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารท่ีมีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(2) ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก

กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 
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(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกเสนอ
ขายอยู่ในประเทศไทย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

4.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเสี่ยงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุจะป้องกนัความเส่ียงบางสว่น อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียง
ตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing 
positions) หรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจุดประสงค์ 
ทําให้เป็นการจํากดัความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

6. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

7. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสว้อป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ด
ได้ซึง่มีผลตอ่ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
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แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือลด
ความเส่ียงในสวนนี ้

8. ความเส่ียงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) 
กองทนุมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ (หลงัหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกบัดชันี
อ้างอิง โดยจะพยายามดํารงค่าความผนัผวนของผลตอบแทนของกองทนุ (หลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เม่ือเทียบ
กบัดชันีอ้างอิง (Tracking Error) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นหรือสภาวะตลาดไม่
เอือ้อํานวย อาจมีบางขณะท่ีคา่ Tracking Error มากกวา่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปีได้ 
 

9. ความเส่ียงจากความแตกต่างระหว่างราคาซือ้ขายและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่อหน่วยลงทุน (Risk 
from Difference between NAV/Unit and Trading Price)  
บริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ดแูลสภาพคลอ่งพยายามทําหน้าท่ีเพ่ือให้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โรโบติกส์ 
& อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุดงักล่าวได้อย่างใกล้เคียงกนั โดยจะพยายามดํารงค่าความผนัผวนของการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง เม่ือ
เทียบกบั มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ท่ีมีเหตจํุาเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอือ้อํานวย อาจมีบางขณะท่ีค่าความผนัผวนของการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง 
เม่ือเทียบกบั มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มากกวา่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปีได้ 
แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการมีการแต่งตัง้ผู้ดแูลสภาพคล่องท่ีมีความเช่ียวชาญ ทําให้ราคาท่ีนกัลงทนุสามารถซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรัพย์ 
(Trading Price) มีความใกล้เคียงกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของหน่วยลงทนุ 
 
ความเส่ียงที่สาํคัญของกองทุนหลัก  

1. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risk)  
คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบีย้ และ Investor perception ซึง่ อาจสง่ผลให้ราคาหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุปรับเพิ่มขึน้หรือลดลง 

 
2. ความเส่ียงของการลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence  

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence อาจมีข้อจํากัดด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทาง
การเงิน หรือบุคลากร บริษัทเหล่านีม้ักเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงและผลิตภัณฑ์อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว บริษัท
เหลา่นีย้งัต้องพึง่พาสิทธ์ิในทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นอยา่งมาก และอาจได้รับผลกระทบจากการสญูเสียหรือการด้อยค่า
ของสินค้าเหล่านัน้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าบริษัทเหล่านีจ้ะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้จาก
การใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด หรือคู่แข่งจะไม่พฒันาเทคโนโลยีท่ีคล้ายคลึงหรือเหนือกว่าเทคโนโลยีของบริษัท บริษัท
เหลา่นีม้กัใช้จ่ายเงินลงทนุจํานวนมากในการวิจยัและพฒันา และไมมี่การรับประกนัวา่ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีผลิตโดย
บริษัทเหล่านีจ้ะประสบความสําเร็จเสมอไป บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ Robotics & Artificial Intelligence เป็นเป้าหมาย
ของการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างมากต่อบริษัทเหล่านี  ้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ Robotics & Artificial 
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Intelligence โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก มีแนวโน้มท่ีจะผนัผวนมากกว่าบริษัทท่ีไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากนกั นอกจากนี ้
วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจต้องเผชิญกบัการกฎระเบียบท่ีเข้มงวดเพิ่มขึน้ในอนาคตซึ่งอาจ
จํากดัการพฒันาเทคโนโลยี และเป็นอปุสรรคต่อการเติบโตของบริษัทท่ีพฒันาและ/หรือใช้เทคโนโลยีเหลา่นี ้ในทํานอง
เดียวกัน การรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ อาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทใน
ภาคอตุสาหกรรมต้องเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศท่ีพฒันาเทคโนโลยีเหล่านี ้
และประเทศท่ีลูกค้าของเทคโนโลยีเหล่านีอ้าศัยอยู่ การขาดศักยภาพทางการค้า ภาษีศุลกากรอาจขัดขวาง
ความสามารถของบริษัทในการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัได้เช่นกนั ลกูค้าและ/หรือซพัพลายเออร์ของบริษัทเหล่านี ้
อาจกระจกุตวัอยู่ในประเทศ ภมิูภาค หรืออตุสาหกรรมเฉพาะ ซึง่เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ใดๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่หนึ่งใน
ประเทศ ภมิูภาค หรืออตุสาหกรรมเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบในทางลบต่อบริษัท กองทนุจะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจใน
ทวีปเอเชียและในทวีปยโุรปมากกวา่ภมิูภาคอ่ืน 

 
3. ความเส่ียงของการลงทุนในบริษัทที่มีเงนิทุนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม  

บริษัทท่ีมีเงินทุนขนาดใหญ่อาจมีผลการดําเนินงานล้อไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้น ซึ่งโดยทัว่ไปหุ้นของบริษัท
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดหุ้นในแต่ละช่วงเวลา และในอดีตท่ีผ่านมา แต่ละ
ช่วงเวลาอาจครอบคลมุระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยเช่นกนั 

บริษัทท่ีมีเงินทนุขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความผนัผวนมากกวา่และมีแนวโน้มท่ีจะมีสายผลิตภณัฑ์ท่ีแคบกวา่มี
ทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความชํานาญและประสบการณ์ในการจดัการ และมีความได้เปรียบในการแข่งขนัน้อย
กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีเงินทุนขนาดใหญ่ นอกจากนี ้บริษัทเหล่านีม้ักมีความผันผวนของราคามากกว่า 
ปริมาณการซือ้ขายน้อยกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นท่ียอมรับมากกว่า อย่างไรก็ดี
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทท่ีมีเงินทุนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
เหมือนกบับริษัทท่ีมีเงินทนุขนาดใหญ่ได้ 

 
4. ความเส่ียงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  

บริษัทในภาคอตุสาหกรรมอาจมีความผนัผวนของอปุสงค์และอปุทานสําหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ทาง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอาจเผชิญกบัสินค้าล้าสมยัเน่ืองจากการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว กฎระเบียบ
ของรัฐบาล เหตุการณ์ต่างๆ ท่ี เกิดขึน้ในโลก และภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทใน
ภาคอุตสาหกรรม บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการเรียกร้องความ
รับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ บริษัทในภาคอตุสาหกรรมต้องเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านีแ้ละประเทศท่ีลกูค้าของเทคโนโลยีเหล่านีอ้าศัยอยู่ การขาดศกัยภาพทางการค้า 
ภาษีศลุกากรอาจขดัขวางความสามารถของบริษัทในการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัได้เช่นกนั 

 
5. ความเส่ียงของการลงทุนในภาคธุรกจิ IT  

บริษัทในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเผชิญการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในวงจรผลติภณัฑ์เทคโนโลยี สนิค้าล้าสมยั
อย่างรวดเร็ว ระเบียบราชการ และการแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้การแข่งขนัจากคู่แข่งจาก
ต่างประเทศด้วยต้นทนุการผลิตท่ีต่ําลง บริษัทท่ีต้องพึง่พาเทคโนโลยีมีแนวโน้มท่ีจะผนัผวนมากกว่าตลาดโดยรวมและ
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ประเด็นการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านีเ้ช่นกัน นอกจากนี ้บริษัทเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจมีข้อจํากดัด้านกลุม่ผลติภณัฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบคุลากร 

 
6. ความเส่ียงของการลงทุนในภาคธุรกจิ เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม (Machinery) 

ภาคธุรกิจ เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม (Machinery) เป็นภาคท่ีใช้เงินทนุสงู เงินทนุหมนุเวียนและการจดัการบริหารกระแส
เงินสดเป็นสิ่งสําคัญและมีผลต่อความสําเร็จของบริษัทเพราะการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการครอบครอง
กิจการเป็นสิง่สําคญัท่ีจะรักษายอดขายและรายได้ วฎัจกัรการลงทนุท่ียาวนานเพิ่มความท้าทายให้กบัการตดัสินใจของ
ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการขยายกําลงัการผลิต ซึง่อาจจํากดัความสามารถของบริษัทในการเติบโตในช่วงท่ีมีความต้องการ
เพิ่มขึน้ และอาจสง่ผลให้มีกําลงัการผลิตสว่นเกินในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการลดลง ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนีอ้าจ
ขึน้อยูก่บัวฏัจกัรธุรกิจอยา่งมากและมีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงานของตลาดค่อนข้างสงู บริษัทท่ีอยู่ในภาคธุรกิจ
ท่ีมีอปุสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีอาจเผชิญกบัความล้าสมยัของผลิตภณัฑ์อย่างรวดเร็ว ในทางกลบักนั บริษัทท่ีผลิต
สินค้าท่ีมีลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มท่ีจะมีอัตรากําไรขัน้ต้นท่ีน้อย และต้องรักษาเครือข่ายการจัด
จําหน่ายและ Network เพ่ือรักษายอดขายให้เพียงพอ 

 
7. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากทรัพย์สินของกองทนุอาจถกูนําไปลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ดงันัน้โดยปกติแล้ว รายได้ท่ี
กองทุนได้รับจากการลงทุนเหล่านีจ้ะเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การท่ีกองทุนเปิดรับเงินตราต่างประเทศและการ
เปล่ียนแปลงมลูค่าของสกลุเงินต่างประเทศเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐอาจสง่ผลให้ผลตอบแทนของกองทนุลดลงและ
มลูค่าของเงินตราต่างประเทศบางสกลุอาจมีความผนัผวนในระดบัสงู นอกจากนี ้กองทนุอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลง
คา่เงินระหวา่งดอลลาร์สหรัฐและสกลุเงินตา่งประเทศ 

 
8. ความเส่ียงด้านการดูแลรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

กองทนุอาจถือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินสดกบัธนาคารตา่งประเทศ, ตวัแทนและศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ
การแต่งตัง้จากผู้ดแูลของกองทนุ การลงทนุในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเส่ียงในการดแูลรักษาหลกัทรัพย์มากกว่าการ
ลงทนุในตลาดท่ีพฒันาแล้ว ตลาดของประเทศท่ีด้อยพฒันามีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหากบัการหกับญัชี, การชําระเงิน
และการถือหลกัทรัพย์โดยธนาคารท้องถ่ิน ตวัแทน และผู้ รับฝากเงิน 

 
9. ความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ 

อาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวภาพ หรือภัยอ่ืน ๆ อาจเกิดขึน้ในภูมิภาคท่ีกองทุนลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจหรือการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัทในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อกองทนุจากการลงทนุใน
ภมิูภาคท่ีได้รับผลกระทบหรือในภมิูภาคท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัภมิูภาคท่ีได้รับผลกระทบ 

 
10. ความเส่ียงจากการซือ้ขายในตลาดปิดระหว่างประเทศ 

กองทนุอาจเข้าทําการซือ้ขายในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีอาจปิด ในขณะท่ีตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้า
ลงทุนยังคงเปิดซือ้ตามปกติ การดําเนินธุรกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนระหว่างราคาปัจจุบันของ
หลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวกับราคาล่าสุดของหลักทรัพย์นัน้  (เช่น ราคาของกองทุนจากตลาดต่างประเทศท่ีปิด) 
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ความคลาดเคล่ือนเหล่านีอ้าจส่งผลให้เกิด Premium หรือ Discount ในมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนท่ีอาจสงูกว่า
มลูคา่ของ ETF กองอ่ืน 

 
11. ความเส่ียงของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

ผลการดําเนินงานของกองทุนขึน้อยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทท่ีกองทุนลงทุน การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ทางการเงินของบริษัทดงักลา่วอาจทําให้มลูคา่หลกัทรัพย์ของบริษัทดงักลา่วปรับลดลงได้ 

 
12. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร  

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ลกัษณะ
การบริโภค ความคาดหวงัของนกัลงทนุ และอ่ืนๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อมลูค่าการลงทนุ โดยทัว่ไป
แล้ว ตลาดเกิดใหม่จะมีความผนัผวนมากกว่าตลาดท่ีพฒันาแล้ว และอาจมีความผนัผวนทางราคาอย่างมาก ตราสาร
อนพุนัธ์ ออปชัน่ และใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ (Warrants) ท่ีอยู่ในกองทนุหลกัอาจทําให้กองทนุหลกัได้รับผลกระทบอย่าง
มากจากความผนัผวนของตลาด ความเคล่ือนไหวในตลาดอาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุอยา่งมาก 

 
13. ความเส่ียงจากการไม่กระจายการลงทุน  

กองทนุจดัอยู่ในประเภทการลงทนุท่ี "ไม่กระจายการลงทนุ" ภายใต้ Investment Company Act of 1940 ("1940 Act") 
สง่ผลให้กองทนุมีความเส่ียงท่ีอาจเผชิญความผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุ เน่ืองจากกองทนุอาจลงทนุ
ในจํานวนบริษัทท่ีน้อยกว่าหรืออาจลงทนุในบริษัทผู้ออกรายเดียว ผลท่ีได้คือกําไรและขาดทนุจากการลงทนุครัง้เดียว
อาจมีผลกระทบตอ่ NAV ของกองทนุมากกวา่และอาจทําให้กองทนุผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีลงทนุกระจายตวัมากกวา่ 

 
14. ความเส่ียงด้านปฏบัิตกิาร  

กองทุนมีความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีเกิดจากปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผิดพลาดของคน 
ความผิดพลาดในการประมวลผลและการสื่อสาร ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของกองทนุ คู่สญัญา หรือบคุคลภายนอก
อ่ืน ๆ กระบวนการและเทคโนโลยีเกิดความล้มเหลวหรือไมมี่ประสทิธิภาพ หรือความล้มเหลวของระบบ 

 
15. ความเส่ียงของการบริหารแบบเชงิรับ 

การลงทนุในกองทนุมีความเส่ียงคล้ายกบัการลงทนุในกองทนุท่ีลงทนุในตราสารทนุท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เช่น 
ความผนัผวนของตลาดท่ีเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ และการรับรู้แนวโน้มของราคาหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกองทุนไม่ได้มีการจัดการแบบ “เชิงรุก” 
ดงันัน้ผลการดําเนินงานของกองทนุอาจต่ํากวา่กองทนุท่ีมีการเปล่ียนสนิทรัพย์ในพอร์ตการลงทนุในรูปแบบเชิงรุก 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกองทนุหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 
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ข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

1. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชี
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
สามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสั่งซือ้มีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้ลงทนุทัว่ไป และ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในช่วงเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรกระหวา่งวนัท่ี 4-8 กรกฎาคม 2565 ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. 
 
(1) วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

(1.1) สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ  
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยตรงกบับริษัทจดัการในราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้ โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ
จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไมต่ํ่ากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วยการซือ้ขาย  

ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ ให้ทําหน้าท่ีในการรับจองซือ้ สัง่ซือ้ หรือ สัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการในปริมาณหรือมลูค่าท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 

หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการกําหนด
สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนท่ีจะทําการซือ้และขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ่งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนจํานวน 
1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหน่วยลงทุนท่ีกําหนดใน
หน่วยของการซือ้ขาย โดยให้ถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะประกาศผา่นทางเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(1.2) สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยตรงกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) ภายในวนัและเวลาท่ีกําหนด ทัง้นี ้ผู้ลงทนุทัว่ไปจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในส่วนโครงการข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยผู้สนใจลงทนุทัว่ไปจะต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุเตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้หรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีกําหนด (ถ้ามี)  
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(1.2.1) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุโดยผ่านผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามขัน้ตอน วิธีการสัง่ซือ้ และเง่ือนไข ท่ีผู้ ร่วม
ค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
(1.2.2) บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้โดยจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ี
บริษัทจดัการ  และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุ
อ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ 
อีทีเอฟ ตามเง่ือนไข วนั เวลา ท่ีกําหนดไว้ และราคาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี  ้หากบริษัทจัดการเปิดให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้า ในเวลาท่ี
เหมาะสม ก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
(1.2.3) INTERNET (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิก 
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่
สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้บริษัทจดัการถือ
ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้
ในคําขอใช้บริการ และ/หรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
(1.2.4) บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
 
(1.2.5) การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า 
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการก่อนวนัเร่ิมการให้บริการ 

 
(2) การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

(2.1) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้หลงัจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะดําเนินการส่งมอบ
หลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน 

(2.2) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 

(2.2.1) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

โดยผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

-    เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

-    เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ได้จนถึงวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชี 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หลงัจากท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้   หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียก
เก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภท 
ออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(2.2.2) INTERNET (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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(2.2.3) การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุ แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ จนเป็นผลให้
บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็น
บญัชีเดียวกับท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
(3) การจัดสรรหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้
หลงัจากท่ีได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าเงินทนุของ
โครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั่งซือ้โดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ก่อน ได้ก่อน” ตามวนัท่ีท่ีได้รับคําสั่งซือ้
พร้อมเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ 
โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งลว่งหน้า 

อนึ่ง สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะนําหน่วยลงทนุเข้าบญัชีของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้
ในใบสัง่ซือ้หน่วยลงทุน จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย เพ่ือความสะดวกในการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่วนท่ีเกิน
ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ (โดยไม่มีดอกเบีย้) ภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดรับการเสนอซือ้หน่วยลงทนุใน
การเสนอขายครัง้แรก 
 
(4) การคืนเงนิค่าส่ังซือ้แก่ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

(4.1) กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยติุการขายหน่วยลงทนุ 

(4.2) กรณีท่ีบริษัทจัดการยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากเกิด
กรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)” ในสว่นโครงการ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการตามข้อ (4.1) โดยอนโุลม เว้นแตร่ะยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ ตาม วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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(5) เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสดัสว่น
ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ  

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง  

3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้สามารถ
นําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ
กองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ  

5. กรณีท่ีกองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุ  

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 

 
(6) เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง
ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชี 
 
2. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 
  
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

1. วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุนสาํหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 

ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิม
เปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรงกบัวนัปิดทําการ
หรือเป็นวนัทําการท่ีไมส่ามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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บริษัทจัดการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนปลายทางจดทะเบียน
และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุปลายทาง และ/
หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

(1) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไมต่ํ่ากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วย
ของการซือ้ขาย โดยใช้ราคา ณ วันทําการซือ้หน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด และ/หรือ ใช้ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Portfolio Depository File : PDF) หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัท
จดัการกําหนด หรือสามารถซือ้หน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด   

หมายเหตุ : ตะกร้าหลักทรัพย์ (Portfolio Depository File : PDF) หมายถึง เงินสด และ/หรือ รายการของหลักทรัพย์ และ/หรือ 
สินทรัพย์ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งบริษัทจดัการจะใช้สําหรับการรับมอบเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือส่งมอบเป็นค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การประกาศรายละเอียดของตะกร้าหลกัทรัพย์ จะประกาศดงัตอ่ไปนี ้

 สําหรับการเสนอขายและการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (หลงั IPO) บริษัทจัดการจะ
ประกาศก่อนเวลาทําการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ 

(2) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ตามวิธีการ
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในการชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด 
(ส่วนต่างเงินสด) ซึ่งขึน้อยู่กบัส่วนต่างของมลูค่าของตระกร้าหลกัทรัพย์ (PDF) และราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ (กองทุนหลกั) 
ของวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของสว่นตา่งเงินสดจะเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของหน่วยของการซือ้ขาย (CU) 

หมายเหต ุ: ส่วนต่างเงินสด (Balancing Amount : BA) หมายถึง เงินสด ซึ่งเป็นส่วนต่างของมลูค่าของตะกร้าหลกัทรัพย์ (PDF) 
และมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วยของการซือ้ขาย ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ท่ีผู้ลงทุนจะต้องชําระเพิ่มเติมหรือ
ได้รับคืน อนัเน่ืองมาจากการซือ้หรือขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเงินสดดงักล่าวมาจากส่วนต่างระหว่างการประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย 
และอ่ืนๆ ของวนัทําการก่อนหน้าวนัทําการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ และรายได้ ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงของวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้เพ่ือให้มลูคา่ของตะกร้าหลกัทรัพย์เทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV) ตอ่หน่วยของการซือ้ขาย 

(3) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้จะกระทําในวนัทําการท่ีชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาท่ีบริษัท
จดัการ, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด ประกาศกําหนด   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจปรับปรุงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงวนัทําการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ในกรณีท่ีกฎระเบียบ 
และ/หรือวิธีปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้การปฏิบติังานสอดคล้องกบักฎระเบียบดงักลา่ว โดยถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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(4) ในการสัง่ซือ้ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ หรือน้อยกวา่ท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการ
จะพิจารณาจดัสรรให้ โดยจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มี
ดอกเบีย้ ในกรณีท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ 

บริษัทจดัการ อาจปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตไ่มส่ามารถชําระคา่ซือ้
หน่วยลงทนุได้ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเหน็วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของ
กองทนุหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการซึง่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสัง่ซือ้ได้ หรือบริษัทจดัการระงบัการใช้สิทธิของผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามสญัญาระหว่างบริษัทจดัการกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ ค้าหน่วยลงทนุ เข้าสู่ภาวะล้มละลายโดย
ไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
2. วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน สาํหรับผู้ลงทุนทั่วไปผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน สาํหรับผู้ลงทุนทั่วไปผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุโดยผ่านผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามขัน้ตอน วิธีการสัง่ซือ้ และเง่ือนไข ท่ี
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป โดยผู้สนใจลงทนุทัว่ไปท่ีได้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและขอคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้  
 
วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน สาํหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไปผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือ้คืน 
(ถ้ามี) 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 
 
 
 

ทัง้นี ้มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หลงัการเสนอขายครัง้แรก ได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วย
ลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหากวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ให้เล่ือนเป็นวนัทําการ
ถดัไป  

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนปลายทางจดทะเบียน
และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลเิจนซ์ อีทีเอฟ  25 

ดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง 
และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ี 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีระบุ โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง  ๆ
ในใบคําขอเปิดบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามท่ีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีและ/หรือเอกสาร
หรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือวิธีการ
อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรให้ 
โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรตาม
จํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เว้นแต่กรณีตาม เร่ือง“การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่” และเร่ือง“การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ”หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ใน เร่ือง “เง่ือนไขการขายหน่วย
ลงทนุ” 

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถย่ืนเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนาม
รับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการตามกําหนดเวลาดงักลา่วได้ เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัท
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จดัการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีเสร็จสิน้การคํานวณดงักลา่ว เว้นแตก่รณีตามข้อ “การไมข่าย
หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว” โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ
นัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้วเพ่ือให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความ
เหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการก่อนวนัเร่ิมการให้บริการ 
 
การซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายหลงัการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนของ
กองทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้สนใจลงทนุทัว่ไป และผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สามารถซือ้และขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในเร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้อง” 
 
วธีิการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิด
บญัชีหน่วยลงทุน ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
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บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทํา
การขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้ สั่งซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพ่ือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือ
ประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 
 

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้  ๆทนัที 

(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีจัดตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทุนท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
2. INTERNET (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
3. บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)  

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการ
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” เท่านัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่
เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วย
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ลงทุนระบุไว้ทัง้หมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุใน“หนังสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มี
การหกับญัชีเงินฝากในงวดถดัไปตามปกติ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจากบญัชีเงินฝากเป็นจํานวน 
3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า 

 
4. การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  
 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุจนเป็นผลให้
บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชี
เดียวกับท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบ คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
การจัดสรรหน่วยลงทุน  

กรณีท่ีผู้สนใจลงทนุทัว่ไปและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ี
ตนสัง่ซือ้ 

ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อม
เงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหรือ ไมจ่ดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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การคืนค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการ
จะดําเนินการคืนเงินชําระค่าซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
จดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้ 
 
เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารงสดัสว่น
ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
นโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ  

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง  

3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้สามารถ
นําไปลงทนุในตา่งประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มี
นโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ  

5. กรณีท่ีกองทนุหลกัปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ  

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 

 
การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใด (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ตามท่ี
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือ
กองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อิน
เทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ นัน้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัท
จดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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เงื่อนไขในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือ
นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้ บริษัทจดัการไมอ่นญุาตให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของบริษัท
จดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบญัชีของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

อนึง่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โร
โบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ” กับกองทุนเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจาก
กองทุนเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเข้ามายงักองทนุเปิด ยไูนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อิน
เทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ เป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุ
ท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนล่วงหน้า ผ่าน
การประกาศทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข หรือ
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
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ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ในเร่ือง “ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย
ท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม” 
 
วธีิการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปล่ียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมี
การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดปลายทางในวนัทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนเข้า
ดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  
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(4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์
ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน” ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการ
สบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขาย
หน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(5) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี)และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน: 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
การโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอโอนหน่วย
ลงทนุ หรือ โอนหน่วยลงทนุจากบญัชีนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ เข้าบญัชีท่ีเปิดไว้กบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้โดยตรงกบับริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภายในวนั
และเวลาท่ีกําหนด โดยผู้ สนใจลงทุนทั่วไปจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใด  ๆตามท่ีกําหนดไว้ในใบคําขอโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน   
(1) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สาํหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  

ทุกวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการ ถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1.1) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนครัง้ละไม่ต่ํากว่า 1 หน่วยของการซือ้ขายและเพิ่มขึน้เป็น
ทวีคูณของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย ได้ท่ีบริษัทจัดการ ทุกวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด  

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการภายหลงัเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใด ให้ถือว่า
เป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป  

(1.2) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 
5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแตก่รณีในเร่ือง 
“การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจะชําระเป็นเงินสด และ/หรือ 
ตะกร้าหลกัทรัพย์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด 
(ส่วนต่างเงินสด) ซึง่ขึน้อยู่กบัส่วนต่างของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของการซือ้ขาย และมลูค่าของตระกร้าหลกัทรัพย์ 
(PDF) และราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ (กองทนุหลกั) ของวนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของสว่นต่างเงินสด
จะเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของหน่วยของการซือ้ขาย (CU) 

(1.3) ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่
รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ได้ใน
ระหว่างวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการ
อนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน 

(1.4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนจะกระทําในวันทําการท่ีชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใดประกาศกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแก้ไขรายละเอียดโครงการเพ่ือเปล่ียนแปลงวนัทําการลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในกรณีท่ี
กฎระเบียบ และ/หรือวิธีปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้การปฏิบติังานสอดคล้องกบักฎระเบียบ
ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(1.5) บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลงัระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพย์เพ่ือขอลด
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะรับซือ้คืนได้ตามวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจดัการ หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ ซึง่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ตามคําสั่งขายคืนได้ เช่น การส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั่วคราวในวันทําการ
ดงักลา่ว หรือบริษัทจดัการระงบัการใช้สิทธิของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามสญัญาระหว่างบริษัทจดัการ กบั ผู้ ร่วมค้าหน่วย
ลงทนุ หรือ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเข้าสูภ่าวะล้มละลาย เป็นต้น โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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(2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สาํหรับผู้ลงทุนทั่วไป 
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโดยผ่านผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไข ขัน้ตอน
และวิธีการรับซือ้คืนท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด ทัง้นี ้การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับผู้ลงทุนทัว่ไปนัน้ จะ
เป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด 
 
(3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับผู้
ลงทุนทั่วไป 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 

ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 
15.30 น.  

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

กองทนุจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดย บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ 
และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียน  และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัท
จดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศ
กําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทุน และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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ลงทนุทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือ ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 
โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ โดย
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ 
 
(4) การซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลงัการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะนําหน่วยลงทนุ
ของกองทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งใน
การลงทนุให้กบัผู้สนใจลงทนุทัว่ไป โดยผู้ลงทนุสามารถซือ้และขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
รายละเอียดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
สําหรับการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

 
กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
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3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน
ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

7. บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุภายหลงั
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ไม่สามารถชําระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวมีผลกระทบ
ต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จดัการ หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ ซึง่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสัง่ซือ้
ได้ เช่น การส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลกัถกูระงบัเป็นการชั่วคราวในวนัทําการดงักล่าว หรือบริษัท
จดัการระงบัการใช้สิทธิของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามสญัญาระหว่างบริษัทจดัการ กบั ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือ ผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุเข้าสูภ่าวะล้มละลาย เป็นต้น โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

8. ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไม่สามารถสง่มอบคําสัง่ซือ้ ขายคืน และ/หรือตะกร้าหลกัทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และต้องเสียคา่เบีย้ปรับท่ีกําหนดในสญัญาระหวา่งกองทนุ และผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 

 
วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หากบริษัทจดัการเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ในเวลาท่ีเหมาะสม 
ก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 
ตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ 
อีทีเอฟ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน 
และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โรโบติกส์ & 
อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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เงื่อนไขในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือ
นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้ บริษัทจดัการไมอ่นญุาตให้มี
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิด
บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ” กับกองทุนเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
นอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเข้ามายงักองทนุเปิด ยไูนเตด็ โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อิน
เทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ เป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะ
เป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็น
วนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิด
ต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทุน และผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อน
ลว่งหน้า ผา่นการประกาศทางเวบ็ไชต์ของบริษัทจดัการ 
 
ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 
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(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียนการ
ถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในเร่ือง ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม 
  
วธีิการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกวา่มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางตามเกณฑ์ข้อ "ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน" ในวนัทําการถัด
จากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว และจะเพิ่มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของ
รายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

(4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
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ปลายทางตามเกณฑ์ข้อ "ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ" ในวนัจดทะเบียน
กองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักล่าวสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(5) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่่ากรณีใด  ๆทัง้สิน้ 

 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมเร่ือง “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือ
หน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบ
ลว่งหน้าผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้ 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดังนี ้
1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

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

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สภาพคลอ่งของทรัพย์สิน
ท่ีกองทนุลงทนุ หรือสภาพตลาดของทรัพย์สนิ หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
เทา่ท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีกําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีไ้ด้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ และในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม หรือผา่นทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด   

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

ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี  ้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Swing Pricing) หรือการเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Anti-dilution – ADLs) และ
สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคลอ่งอ่ืนได้ 

อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุ
ในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 

ในกรณีเข้าเง่ือนไขตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้หรือไมใ่ช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคลอ่ง
นีก็้ได้หากกองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 
 
1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Swing Pricing) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจดัการจะพิจารณาปรับมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคํานวณราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือให้
สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่าง
ต่อเน่ือง, กองทนุมียอดซือ้หรือขายสทุธิในสดัส่วนท่ีสงูเม่ือเทียบกบัขนาดของกองทนุ, กองทนุมียอดการไถ่ถอนสทุธิหรือ
ยอดซือ้สุทธิในวนัทําการใดเกินกว่าอตัรา Threshold ท่ีกําหนด, มี bid – ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขาย
ทรัพย์สิน, เกิดความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน, ตลาดซือ้ขายทรัพย์สินมีสภาพคลอ่งท่ีลดลงจากปกติ, มีการซือ้ขาย
ทรัพย์สนิในปริมาณมาก, เหตกุารณ์อ่ืนท่ีสง่ผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุ หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคลอ่ง
ของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบริษัทจดัการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้
1. การปรับมลูคา่หน่วยลงทนุทกุวนัทําการตามมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ (Full Swing Pricing) หรือ 

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการท่ีกองทุนมีมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing)         

โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายท่ีมีปริมาณการซือ้และขายท่ีส่งผลกระทบต่อ           

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกตา่งกนัได้ในแตล่ะวนัท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้

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

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจ
เร่ืองต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องการใช้เคร่ืองมือ  Swing Pricing ในวันทําการนัน้   ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
เปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนั
ทําการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหาร   
ความเส่ียงสภาพคลอ่งอ่ืนได้ 
ในกรณีเข้าเง่ือนไขตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คลอ่งนีก็้ได้หากกองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 
 
1.3 ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทุนรวม (Anti – 
Dilution Levies - ADLs) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบติัของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ทัง้นี ้การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายตราสาร, สภาพคลอ่งของตลาดตราสาร
ลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลอ่งของกองทนุผิดปกติ หรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืนท่ีทําให้เกิดต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของ
กองทุนอย่างมีนัยสําคัญ  หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน  โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
เทา่ท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ
ของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่าง
กนัในแตล่ะวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนีไ้ด้ 

บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
1. มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ามากกว่ามลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน       
หน่วยลงทนุออก และ/หรือ 
2. มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าน้อยกว่ามลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน       
หน่วยลงทนุออก 

ซึง่บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีตา่งกนัได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีมีการ
ใช้เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลเิจนซ์ อีทีเอฟ  43 

ท่ีเก่ียวข้องการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมเ่ปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ 
ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค
ค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วย
เช็คท่ีเรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ และขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการ
พิจารณา และ/หรือตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  

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

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

อนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคลอ่งอ่ืนได้  

อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุ
ในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 

ในกรณีเข้าเง่ือนไขตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้หรือไมใ่ช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คลอ่งนีก็้ได้หากกองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 

 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 
 
2. การกาํหนดเงื่อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน 
Notice Period สูงสดุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือ     
ชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม หรือผา่นทางช่องอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

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

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

ในกรณีเข้าเง่ือนไขตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียง
สภาพคลอ่งนีก็้ได้หากกองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 
 
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดาน
การขายคืนหน่วยลงทนุไมเ่กิน 7 วนัทําการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีท่ีเกิด
สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุน
ผิดปกติ, สภาพคลอ่งของกองทนุไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุ, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ท่ีกําหนดไว้ หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้และสามารถกําหนด
เง่ือนไขเพ่ือบง่ชีส้ถานการณ์ท่ีไมป่กติด้วย Gate Threshold ได้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 
Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีท่ีไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจจะยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออกทัง้หมดท่ีค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลกิคําสัง่โดยไมช่กัช้า 

อนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ได้ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ Redemption 
Gate จะไมต่ํ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ํา และ Gate Period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Gate Threshold ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม ่
ต่ํากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ําท่ีระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

เม่ือมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยไมช่กัช้า 
 
ในกรณีเข้าเง่ือนไขตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองมือบริหารความเส่ียง
สภาพคลอ่งนีก็้ได้หากกองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางได้ 
 
การดําเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 
เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และ
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามประกาศ 
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สทิธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ปริมาณหรือมูลค่าการซือ้ขาย กรณีที่เป็นการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการ 
 
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 
ช่วงเสนอขายครัง้แรก (ช่วง IPO)  
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  2,000 บาท (รวมคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)) 
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  ไมกํ่าหนด (รวมคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)) 
 
ช่วงหลงัการเสนอขายครัง้แรก (ช่วงหลงั IPO)  
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : ไมกํ่าหนด (รวมคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)) 
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  : ไมกํ่าหนด (รวมคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)) 

 
สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการซือ้ขายโดยตรงกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยสัง่ซือ้ขัน้ต่ํา 1 หน่วยของการซือ้ขาย 
หรือ 1,000,000 หน่วยลงทนุ และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย ทัง้นี ้ปริมาณหน่วยลงทุนขัน้ต่ําอาจมีการ
เปล่ียนแปลง โดยต้องได้รับความยินยอมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน โดยให้ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  

หมายเหตุ : หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit : CU) หมายถึง หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซือ้คืน ท่ีบริษัท
จัดการกําหนดสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนท่ีจะทําการซือ้และขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ่งเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุน
จํานวน 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหน่วยลงทนุท่ีกําหนด
ในหน่วยของการซือ้ขาย โดยให้ถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท
จดัการ 
 
ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเก่ียวกับซือ้ขายหน่วยลงทุนและดัชนีที่ใช้อ้างองิ 

ทา่นสามารถติดตามข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายได้ท่ี 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ www.uobam.co.th 
และติดตามข้อมลูของกองทนุ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF ได้ท่ี https://www.globalxetfs.com/funds/botz/ 
 
เงื่อนไขที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิ และข้อมูลเก่ียวกับการถูกจาํกัดสทิธิออกเสียงใน
กรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าอัตราที่ประกาศกาํหนด หรือในกรณีอ่ืน (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดในการใช้สทิธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกดิขึน้ (ถ้ามี)  

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

วธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีนาย
ทะเบียนและ/หรือบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจดัการกําหนด และนายทะเบียน
และ/หรือบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้  

ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในตลาดรอง 

ผู้ลงทุนท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในตลาดรอง (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะมีช่ือเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้ทําการปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการสง่มอบ และอ่ืนๆ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบติัของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

 
ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ท่ี
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  
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ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม 

ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

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

 
นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของ
กองทุนรวม 

ไมมี่ 
 

ภูมลิาํเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมลิาํเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

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

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 

3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565)  

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

 เทา่กบั ......................................... บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี ...............................................) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
4. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
5. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
6. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ กรรมการ 
7. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
8. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
9. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
10. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
11. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
12. นางสาวเบญจพร  เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
13. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
14. นายกาย ศิริพรรณพร กรรมการ 
15. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
16. นายธนพฒัน์ สริุโยดร กรรมการ 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน   

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี, 
เกียรตินิยมอนัดบั1), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 
 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
    บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกาย ศิริพรรรณพร, CFA 
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต
     (International Securities,   
      Investment and Banking),  
      University of Reading, UK 
     (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
 เศรษฐศาสตรบณัฑิต(International 

Program), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ (การลงทนุตา่งประเทศ),       
บลจ. ธนชาต อีสท์สปริง จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ (การลงทนุตา่งประเทศ),       
บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก           
สายการลงทนุ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อาวโุส (ท่ีปรึกษาทางการเงิน), 
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายธนพฒัน์ สุริโยดร,  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่ง
ประเทศ) *หลกัสตูรนานาชาติ, 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม
การออกแบบ และการผลิตยานยนต์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ,                                          
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991 

หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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9. รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 

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

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

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

10. ผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุนนีคื้อ 

บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

849 ชัน้ 11, 15 อาคารวรวฒัน์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2635-1700 , 0-2268-0999   โทรสาร : 0-2635-1615 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะทําการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ ดูแลสภาพคล่องแทน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

หมายเหต ุ: ผู้ดแูลสภาพคล่อง หมายถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมให้ทําหน้าท่ี
เพ่ือให้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะท้อนมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมดงักลา่วได้อย่างใกล้เคียงกนั รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกาศกําหนด และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้
ในสญัญาการเป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่ง 

11. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ 

1. บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

849 ชัน้ 11, 15 อาคารวรวฒัน์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2635-1700 , 0-2268-0999    โทรสาร : 0-2635-1615 
 

2. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 2, 3 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์  0-2659-8000 
 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 

130-132 ชัน้ 1-2 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 2 และ ชัน้ 12 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  0-2841-9000 
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4. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชัน้ 2,20,21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์  0-2949-1000 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีบริษัทจดัการจะทําการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ ค้าหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
หมายเหต ุ: ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ ให้ทําหน้าท่ีในการรับจองซือ้ สัง่ซือ้ 
หรือ สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในปริมาณหรือมลูคา่ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และทําหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
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อัตราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ต่ํากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนภาคผนวก 3 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 
 

 
 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู  
       ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด 
                  ตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั  
                  นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น 
                  บคุคลดงันี ้
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
       นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  
       regulated market 
 

 6 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
       หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
       ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุ 
       ท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ 
       ทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET  
       หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของ 
       บริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ 
       ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
       ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ      
       แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย 
       ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู 
                 ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้ 
                               < 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                              ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น            
                              บคุคลดงันี ้
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
                นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ               
                regulated market 

6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
       6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือ 
                 การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
                 สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
                 ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหต ุ
                 ท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์                 
                 ตา่งประเทศ)  
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลเิจนซ์ อีทีเอฟ  57 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
                 อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 
6.8  หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.9  หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึหน่วย private equity ท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทํา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

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

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรม
ทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว     

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

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange  

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 

(ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี   
  เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี 
  ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ 
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
  อายโุครงการ > 1 ปี       
 
 
 

2 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1   B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MFได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้ 
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน  12 เดือน 
2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน 
B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรือ
รอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมี
อายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ)

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 securities lending   
 

ไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี ้ตราสาร
กึง่หนีก้ึง่ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง                     
(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 
          จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ  
ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้น
แตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุ ดงันี ้
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
      โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
     (1.1)  มีขนาดเลก็  
     (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
     (1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้  
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property 
ท่ีออกหน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน 
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง

6 หน่วย private equity ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ                   
กองทนุ private equity 

5หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 1 อัตราตามโครงการ 2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้) ไม่เกนิร้อยละ 2.64825 ต่อปี
1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ตอ่ปี 
1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ตอ่ปี
1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ตอ่ปี
1.4 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น) ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ตอ่ปี

1.4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามท่ีจ่ายจริง 
1.4.2 หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามท่ีจ่ายจริง 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)  
2.1  คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 3 อัตราไม่เกนิร้อยละ 5.35 ต่อปี

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ 
1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 4  

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ
5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออกใบหน่วยลงทนุ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ

 
หมายเหต ุ 

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าว หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 
(ถ้ามี) 

2. อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3. อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน
ใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

4. ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ี ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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          ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทจดัการเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไมพ่งึกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทจดัการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอดแูนวทางได้ท่ีบริษัทจดัการ 
 
2. เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกันตามท่ีระบุในข้อ 4 หรือในกรณีท่ีบริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเน่ืองจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ 
ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
3. ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกบั FATCA  (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

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

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัราร้อยละ 30 ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย  
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ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไป
ได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของ
กองทนุ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่
ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

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

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
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(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ 
หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 
 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 ในกรณีท่ี บลจ. มีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมลูอ่ืนเพิ่มเติม เช่น Website เป็นต้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็นว่าการ
ลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) และจะลงทนุเพ่ือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) บางสว่น ทําให้กองทนุรวมมี
ความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอ่ืนจงึเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้สงูกวา่ผู้ลงทนุ
ทัว่ไป 

 กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ทําให้กองทนุรวมนีมี้ความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมท่ีลงทนุใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุจํานวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง  
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 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้าบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและ/หรือทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ผู้ ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 กองทนุรวมอาจมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 กองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุนีไ้ปลงทนุ มีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่ นผู้ลงทนุจึง
ควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565) 
 
 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 7 มิถนุายน 2565
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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั

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

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




