
  
 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 

กองทนุเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ 

 United Battery and EV Technology Fund : UEV-M 
 

 

 

                   

ประเภทกองทนุ  : ตราสารทนุ 

     กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds 

อายุโครงการ  : ไม่กําหนด 

วันทีได้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม  : 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   16 มีนาคม 2564 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซงึหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)      

ตราสารทุนต่างประเทศ ทีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารของบริษัททีดําเนินธุรกิจทีเกียวข้องกับ

สายการผลิตแบตเตอรี ซงึครอบคลุมถงึการทําเหมืองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีและการผลิตแบตเตอรี และ/

หรือบริษัททีดําเนินการและ/หรือได้รับประโยชน์จากการพฒันาเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการทีเกียวข้องกบัระบบขนส่ง

ในอนาคต   เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลทีใช้ในการขนส่ง เช่น การขับขีอตัโนมัติ เป็นต้น โดย

กระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทัวโลก ทังนี สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ  ทัวโลก จะขึนอยู่กับดุลยพินิจของ     

บริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะมี net exposure ใน   

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ทีมี

นโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทงันี บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศทีมี

นโยบายการลงทุนข้างต้นตงัแต่ 2 กองทุนขนึไป และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึงโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 

 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  โดยจะมี net exposure ทีเกียวข้องกบัความเสียงต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ  ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหาร     

การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียง

จากอัตราแลกเปลียน (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึงการ

ใช้เครืองมือป้องกันความเสียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของ

กองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุทีเพิมขนึ และ/หรือ อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรม

การขายโดยมีสญัญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทงันี กองทุนอาจลงทุนใน

ตราสารทีมีสญัญาซอืขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อวีี เทคโนโลยี ฟันด์  1 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงใน

ตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวม

หน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิมขึน ทงันี ให้เป็นไปตาม

ดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขนึอยู่กบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนนั และต้องเป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย

ลงทุน ทังนี หากมีการเปลียนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนั ก่อน

การแก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอืนตามความเหมาะสม 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

ผู้ลงทุนมีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทุน

ไปยงัหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ เพือลดความเสียงจากการมุ่งเน้นทีจะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และ

โอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเพิมจากผลตอบแทน

ของหนว่ยลงทุนทีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที 2 สนิสุดวันท ี28 กุมภาพนัธ์ 2566 
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คาํถามและคําตอบเกยีวกับกองทนุรวม 

 

 

   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทุน โดยกองทนุแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ ดงันี 

  หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป (ชือย่อ : UEV) สําหรับผู้ลงทุนทวัไป 

  หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (ชือย่อ : UEV-SSF)  สําหรับผู้ลงทนุทีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือส่งเสริม

การออมระยะยาวของผู้ลงทุน 

ทงันี บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนดงักล่าว 

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทนุโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุทีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลักษณะใด ? 

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป : เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุทีมุ่งหวงัผลตอบแทนทีดีจาก

การลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการ

ลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุ  

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : เพือให้ผู้ลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทุนรวม

เพือการออม ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า  ปี นบัจากวนัทีซือหน่วยลงทนุ ดงันนั เงินลงทุนทีนํามาลงทุน

ควรจะเป็นเงินออมระยะยาว และเหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีมุ่งหวงัผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดย

ผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุ 

4. ปัจจยัใดทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ ? 

 ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนทีอาจเกิดขนึกบัหลกัทรัพย์หรือตราสารทีกองทุนลงทุน 

 การขาดสภาพคล่องของตราสาร 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทมีุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนัและไม่คุ้มครองเงินต้น 
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6. กองทุนรวมนีมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมิได้มีวัตถุประสงค์เพอืลดความเสียงหรือตราสารทีมี

ลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

และจะมีผลกระทบทางลบทีมากทสีุดต่อเงนิลงทุนเป็นอย่างไร ?  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมิได้มีวัตถุประสงค์เพือการลดความความเสียงของพอร์ต

การลงทุน และตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง โดยกองทุนกําหนดอตัราส่วนการลงทุนในสัญญา

ซือขายล่วงหน้าไว้ไม่เกินร้อยละ  ของมูลทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบทีมากทีสุดจากการลงทนุใน

สญัญาซือขายล่วงหน้าดงักล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตํา

กว่าผลตอบแทนทีควรจะได้รับเมือเปรียบเทียบกบักรณีทีกองทนุไม่ได้ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าดงักล่าว 

7. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุสินเดือนกมุภาพันธ์ของทกุปี 
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8. ลักษณะทีสําคัญของกองทนุรวมอืนทกีองทุนลงทนุเกินกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ? 

 

RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD ในสดัส่วนการลงทนุประมาณ 66.03% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ทังหมดในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทัวโลกทีดําเนินการหรือ

ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์หรือบริการในด้านระบบขนส่งในอนาคต เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า 

และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลทีใช้ในการขนส่ง เช่น การขบัขีอตัโนมัติ ซงึรวมถงึบริษัททีจดัตงัขึนหรือมีส่วนสําคญัของ

กจิกรรมทางธุรกิจในประเทศทีเตบิโตเตม็ที (ตลาดทีพฒันาแล้ว) รวมทงัในประเทศกําลงัพฒันา (ตลาดเกดิใหม่) 
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ข้อมลูกองทนุหลัก ณ วนัที  กมุภาพนัธ์   

ทงันี สามารถดขู้อมลูกองทนุตา่งประเทศทีเป็นปัจจุบนัได้ที     

website: https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-mobility-equities-i-usd-lu2145466475.html 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสงิยืนยนั

ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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Global X Lithium & Battery Tech ETF ในสดัส่วนการลงทุนประมาณ 29.27% ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ 

Global X Lithium & Battery Tech ETF มีวตัถุประสงค์ทีจะให้ผลการลงทนุก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกบัราคาและ

ผลตอบแทนของดชันี Solactive Global Lithium Index โดยดชันี Solactive Global Lithium Index ได้รับการออกแบบมาเพือติดตาม

ผลการดําเนินงานของบริษัททีทําเหมืองลิเทียม การสํารวจหรือกิจกรรมทีเกียวข้องและ/หรือการผลิตแบตเตอรีลิเทียม โดยบริษัทมี

การสร้างรายได้ส่วนใหญ่หรือคาดว่าจะมาจากธุรกิจทีเกียวกบัลิเทียม โดยดูจากสดัส่วนต่อรายได้ทงัหมดของบริษัท หรือจํานวน

รายได้ทีแท้จริงทีเกียวกบัลเิทียม (สําหรับบริษัททีไมไ่ด้มธีุรกจิด้านลิเทียมเพียงอย่างเดียว) 

 

 

ข้อมลูกองทนุหลัก ณ วนัที  มกราคม 2565 

ทงันี สามารถดขู้อมูลกองทนุต่างประเทศทีเป็นปัจจบุนัได้ที website: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิงนยนั

ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

หมายเหตุ : บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงการลงทนุในกองทนุรวมอืนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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   คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทนุ 

 

1. กองทุนรวมนีมีวธีิการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถลงทุนเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

 

 

 

ทงันี จํานวนเงินขนัตําของการสงัซือครังแรก และจํานวนเงินขนัตําของการสงัซือครังถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย

หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย

จนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี 

ทงันี การสงัซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการได้รับเงนิค่าสงัซือหน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ

ขายหน่วยลงทุนแล้วเพือให้บริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผู้สงัซือจะไม่สามารถยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทุนได้ 

เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการ

ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุน

ปลายทางจดทะเบียน และเป็นวนัทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการ

ของตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการ 

รับชําระคา่ซอืหน่วยลงทนุจากกองทนุปลายทาง และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิมเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทําการซือขายหนว่ยลงทุนให้ทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

ผู้สงัซือหนว่ยลงทนุสามารถซือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที 

- บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี)  

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังซือหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ 
 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี)  

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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โดยจะต้องกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบคําสงัซอืหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทงันําใบ 

คําสงัซอืหน่วยลงทนุ และเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทนุเตม็จํานวน รวมทงัส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที  

บริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 ทงันี ผู้ลงทุนทีสนใจสงัซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบญัชีซือหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการ

ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)  หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะสงัซือหน่วยลงทุนต้องกรอก

รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที

ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอืนใดตามทีบริษัทจัดการกําหนดเพิมเติม (ถ้ามี) ไปที 

บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวธีิการอืนใดทีบริษัทจดัการกําหนด 

 ในการสงัซือ ผู้สังซือรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีสงัซือหรือน้อยกว่าทีสงัซือไว้ตามทีบริษัทจดัการจะ

พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสงัซอืดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียใน

กรณีทีไม่ได้รับการจดัสรรตามจํานวนทีสงัซอื  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสังซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการ     

ซอืขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตาม เรือง “การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนไม่สบัเปลียนหนว่ยลงทนุตามสงั และเรือง 

การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้     

ผู้ ซือหนว่ยลงทนุไว้ใน เรือง “เงอืนไขการขายหน่วยลงทนุ”  

ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุสามารถยืนเอกสารการสงัซือหน่วยลงทนุ และชําระเงินคา่สงัซอืหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ 

หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) และเมือเจ้าหน้าทีของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ   

รับซอืคืน (ถ้ามี)  ได้ตรวจสอบเอกสารการสงัซือและเงินค่าสงัซอืว่าครบถ้วนถกูต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสงัซือ

หนว่ยลงทุนทีเจ้าหน้าทีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สงัซอืไว้เป็นหลกัฐาน  

ทงันี การสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสงัซือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการ

ขายหน่วยลงทุนแล้วเพือให้บริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงัซือจะไม่สามารถยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทุนได้ 

เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง

ดงักล่าว ซงึจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมตจิากผู้ ถือหน่วยลงทนุ

แล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวนัเริม / หยุดการให้บริการ ทงันี โดยจะปิดประกาศไว้

ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 

 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก  : 

 สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวก

ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วย

ลงทนุดงักล่าวเป็นราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

ทงันี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ใน เรือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ

คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง” 
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ทังนี บริษัทจัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

วิธีการขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่ มือการลงทุน

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม : 

 ผู้สนใจสงัซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมกบัใบคําสงัซือหน่วยลงทุน และ  

ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทุน ได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจดัให้มี

หนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน 

(ถ้ามี) โดยผู้สนใจสงัซือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

ทงันี ในการเปิดบญัชีเพือซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเป็นครังแรก บริษัทจดัการจะจดัให้มี คู่มือการลงทนุให้กบั

ผู้ถือหน่วยลงทนุซงึผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน

ในกองทนุ 

อนึง การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน ผู้สงัซือ หรือผู้ลงทุนมี

หน้าทีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถ

ศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ) 

 

หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

1. ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม บริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานในการ

ตรวจสอบการซือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน 

2. บริษัทจดัการจะจัดทําและจดัส่งหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิด

เพือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด โดยจะนําส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีซือ     

หน่วยลงทนุจนถึงสินสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามทีหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศ

กําหนด 

สําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรับคําสังซือหน่วยลงทนุชวัคราว / ถาวรตามที

บริษัทจัดการเห็นสมควร ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิ

ปิดรับคําสงัซือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลียนแปลงดงักล่าว 
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 การรับชําระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือหน่วยลงทนุ 

 1. บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 (1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็น

เงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี

เดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการ

กําหนด ทีรับคําสงัซือภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นนั 

 โดยผู้สงัซือจะต้องลงวนัทีตามวันทีทีสงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 

หรือประเภทออมทรัพย์ ทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารพาณิชย์อืนใดทีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซอืหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบญัชี

สงัซอือนืๆ เพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 (2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารทีผู้สงัซือชําระค่าซือหน่วยลงทุนไม่

สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง

จ่ายเงินธนาคารทีผู้ สงัซือชําระค่าซือหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครังแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

บริษัทจดัการจะยกเลิกคําสงัซือนนัๆ ทนัที 

 ( ) ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนที

จดัตงัโดยบริษัทจดัการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี ผู้สงัซอืหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวน

จะหกักลบลบหนีกบับริษัทจดัการไม่ได้ 

 ( ) ผู้ลงทุนทีสงัซอืหน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสงัซอืหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน

คา่สงัซอืหน่วยลงทุนไม่ได้ 

 

 2. INTERNET (ถ้ามี) 

 เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินใน

บญัชีเงินฝากเป็นจํานวนทีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงั

บญัชีสงัซอืหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิดขนึ 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อวีี เทคโนโลยี ฟันด์  11 

 

3. บตัรเครดติ (ถ้ามี) 

 เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการ

หกัเงินในบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวน

ดงักลา่วมายงับญัชีสงัซือหรือบญัชกีองทุนทีบริษัทจดัการเปิดขนึ 

 

4. บริการการลงทนุตามแผนการลงทุนอตัโนมตั ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี)  

 สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนแบบสมําเสมอด้วยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีเงินครบ

ตามทีระบุไว้ใน “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสังซือ

หน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านนัเพือซือหน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สงัซือในงวด

ใดมีไม่เพียงพอทีบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพือซือหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีที

ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือหน่วยลงทนุมากกว่า  กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่

เพียงพอทีจะซือหน่วยลงทนุได้ครบตามทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทงัหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหกั

บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบัตรเครดิตตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุใน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือ

บญัชีบัตรเครดิตเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทงันีบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มี

การหกับญัชเีงนิฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอทีจะหกัออก

จากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน  เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใช้

บริการสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนราย

ดงักลา่วทนัที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

5. การชําระเงินค่าซอืหน่วยลงทนุโดยวิธีการอนืๆ  

 บริษัทจัดการอาจเพิมเติมวิธีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธีการอืนๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือ

เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธีการอืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บ

รักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนแล้วนนั หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุน

จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนไว้ใน

บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทุนทีบริษัทจดัการเปิดไว้

กบัธนาคารพาณิชย์ ซงึเป็นบัญชีเดียวกับทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจดัการ

จะได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสิน

วันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที    

ผู้ ซือจะได้รับต่อไป 
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ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทงัหมดทมีีคําสงัซือหน่วยลงทนุในวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุและ

เพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีในเรือง การไม่ขายหรือไม่รับซือ

คืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสินวนัทําการขายหน่วยลงทุนนนัเป็น

เกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนมี จํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามทีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลกัการสังซือก่อนได้ก่อนตามวันทีได้รับใบคําสังซือ

พร้อมเงนิค่าซือเต็มจํานวน  

ในกรณีทีการสงัซอืพร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนทีซือเข้ามา ทงันี บริษัทจดัการจะจัดสรรหรือไม่

จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทงัหมดกไ็ด้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

การคืนเงนิค่าซือหน่วยลงทุน 

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก  : 

ในกรณีทีผู้ สังซือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการคืนเงินชําระค่าซือในส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายชือผู้ สังซือ       

หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังทีอยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน  วันทําการนับจากวันที

บริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือหน่วยลงทนุทีไม่ได้รับการจดัสรรนนั  

 

- การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 

ตามทีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ 

(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

 ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดให้ทําการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทนุตลาดเงิน 

และ/หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี 

แอนด์ อวีี เทคโนโลยี ฟันด ์นนั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังาน

ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

เงอืนไขในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ 

 การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิด

ต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการจะ

ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง 

(ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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 ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็น

การทํารายการภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทนุบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุนเดียวกนัเท่านนั บริษัทจดัการไม่

อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการ

เป็นรายกรณี 

 ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตวัแทนขาย

ของบริษัทจัดการนัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทังนี ขึนอยู่กับระบบงานของตัวแทนที    

ทําการเปิดบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคญั 

 อนงึ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 

ยูไนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อี วี  เทคโนโลยี ฟันด์” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

นอกเหนือจากกองทนุเปิดทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การสบัเปลียนการถือ

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขในการ

สบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 อีกทงั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้

ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทาง

ทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนงึ ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ เพือ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการกําหนดเท่านัน การ

สับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิด      

ต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ใน

โครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพือนําไป

ชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามทีได้ระบุไว้ใน

โครงการจดัการ เรือง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน 

โดยบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมือ                   

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยืนคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้  

โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณี

เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่

อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจาก      

บริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
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ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนัน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงิน

ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนโอนย้าย

หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน 

ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ทังนี 

วันทีลงทุน หมายความว่า วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการ

ออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการ

ออมอนื ให้หมายความถงึวันทีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือการออมของรายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการสับเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/

หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด ทงันี บริษัทจดัการจะจดัส่ง

ให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ สามารถสบัเปลียนหนว่ยลงทุนตามทีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี 

( ) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยัง     

กองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือ

การออมตามทีบริษัทจดัการกําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และ

วิธีการตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด  

การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุน

ชนิดเพือการออมอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด   

ต้นทางเพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทุนทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 

ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม      

(กองทุนเปิดต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน (กองทุนปลายทาง) 

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิด

ให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

( ) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การ

บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของ

บริษัทจดัการอืน 

ก. กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็น

กองทนุเปิดต้นทาง  
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การสับเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ        

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกกองทุนหนึง ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท

จดัการอืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน   

ข.    กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็น

กองทนุเปิดปลายทาง 

การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืน (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิด

ปลายทาง”)  

ผู้ลงทุนจะต้องดําเนินการให้บริษัทจัดการอืนของกองทุนเปิดต้นทาง ชําระเงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากทีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทงัดําเนินการให้มี

การจดัทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุให้แกบ่ริษัทจดัการ    

 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมเพือการออม

หรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมตลาดเงนิ และ/หรือกองทุน

อืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุน

ชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ใน

โครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีชวน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขาออก

จากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเงือนไข ตามทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม

อืน  (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขนึอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การ

สบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือ

หนงัสือชีชวน 

ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม     

(“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุรวมอนืภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวันเริมเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนงึ ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจดัการอาจเปลียนแปลงเพิมเตมิการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ โดยขนึอยู่กบัดุลยพินจิของบริษัทจดัการ และ

จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยังกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน บริษัทจัดการจะ    

โอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทังหมดภายใน  วันทําการนับแต่วันทีได้รับคําสังจาก         

ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ

หรือมีประกาศกําหนดเป็นอยา่งอืน 

หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ทงันี บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสงัสับเปลียน (ขาเข้า) เป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัทจัดการ 

เห็นว่าการหยดุรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทนุเปิดและ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิ      

ปิดรับคําสังสับเปลียน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลียนแปลงดงักล่าว 

 

 วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนให้เป็นวนั

และเวลาเดียวกันกบัการส่งคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ตามเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนดของ

ทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์สงูสุดทีจะเกิดขนึแก่กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ  ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบก่อนล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้อง

เป็นไปตามเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนดของทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 

 ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน  

หน่วยลงทุนชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป 

 ในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ มูลค่าหน่วยลงทนุทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสบัเปลียน

จะกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนดงันี  

( ) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ

สบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้ ณ 

วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันทีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย

คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

 ทงันี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น

จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ในการสบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวนัทําการ การ

สบัเปลียนจะกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนดงันี  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ

สบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุ   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

(2.1)  การสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การกําหนด

ราคาสบัเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวนัที

บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซอืหนว่ยลงทุนจากกองทนุเปิดต้นทาง  

( . ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมทีอยู่ภายใต้การ

บริหาร ของบริษัทจัดการอืน การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมือสินวันทําการที    

บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซอืหนว่ยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง  

ทงันี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น

จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 

 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุตามทีได้ระบุไว้ในเรือง “ค่าธรรมเนียม

และคา่ใช้จา่ยทีเรียกเกบ็จากผู้สงัซอืหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ และกองทุนรวม” 

  

 วธีิการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ  

 บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี  

 ( ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดต่อขอรบัใบคําสงัสับเปลียนได้ทีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 ( ) ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นนั  

 ( ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังสบัเปลียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทงัส่งมอบเอกสารหรือ

หลกัฐานใด ๆ ตามทีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซอืคืน (ถ้ามี) 

 ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินทีต้องการสับเปลียนในใบคําสังสับเปลียนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลียน (ถ้ามี) ซึงคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที

ปรากฏอยู่ในรายการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนนั 

 ทงันี บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสบัเปลียนให้แก ่

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

(4)  บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวน      

หนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี 
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 ( . ) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

ต้นทางตามเกณฑ์ ในเรือง “ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน” ในวันทําการ        

ถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนออกดังกล่าว และจะเพิมจํานวน      

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวนัทําการถัดจากวนัทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการ

สบัเปลียนเข้าดงักล่าว  

 (4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด

ต้นทางในวนัทําการถดัจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปลียนออกดงักล่าวของ 

กองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ในเรือง “ราคาขายและ

ราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน” ในวันจดทะเบียนกองทุนสําหรับการสับเปลียนในช่วง

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของ

รายการสบัเปลียนเข้าดงักล่าวสําหรบัการสบัเปลียนภายหลงัการเสนอขาย หนว่ยลงทนุครังแรก 

 ( ) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าว

นนั บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 

 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อืนๆ 

 บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทนุผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อนืๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  

 ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรับสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ           

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

เงอืนไขอนื : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ

เงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและ

ผู้ถือหน่วยลงทุน  และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาทผีู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ 

 

  การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 

 

ผู้ลงทุนทีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสงัขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน ตงัแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึง 

14.00 น. ทงันี บริษัทจดัการจะประกาศวนัทําการซอืขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ  

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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คําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รับ

คําสังขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง

ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน    

หน่วยลงทุนภายใน  วนัทําการถดัจากวนัทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของ

วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซงึบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับ

วันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ           

ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet 

หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือ

นําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทงันี ตามทีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทงันี ในกรณีทีมีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามทีแจ้งไว้ได้ เช่น 

บัญชีเงินฝากเป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ 

บญัชีของผู้ถือหน่วยลงทนุถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอืนๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อม

สงัจา่ยเฉพาะระบุชือผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

- บริษัทจดัการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ 

-  ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

 

บริษัทจดัการกําหนดให้วันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการ

ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที

กองทุนหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันทําการของ

ตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทําการทีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ

ชําระค่าซอืขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิมเตมิ 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะเปลียนแปลงวัน – เวลาซือขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรือวันส่งคําสงัล่วงหน้า 

ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร เพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนัน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชี          

เงินลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน     

ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) ทงันี วนัทีลงทุน หมายความว่า วันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทนุในกองทนุรวม

เพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวม

เพือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกใน

กองทนุรวมเพือการออมของรายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือ      

การออม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน กลต. และจดัส่งหนงัสือ

ดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุเมือมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพือเป็นข้อมูลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการดําเนินการ

ยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม หรือเก็บไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของกรมสรรพากร

ตรวจสอบได้ 

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสังซือ

หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทุนทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ สังซือหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนงึดังต่อไปนี  

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ทีจะลงทุนเพือให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง 

3. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุนนัมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทุนเกินกว่าจํานวน

ทีได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุนนัมีผลทําให้จํานวนเงนิทนุของกองทุนเกนิกว่าวงเงินทีบริษัทจดัการได้รบัอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซงึมีนโยบายทีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ 

5. กรณีทีกองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก 

คําสงัซอืหนว่ยลงทุนของกองทนุ 

6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น 

กฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพือ

รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจดัการ 
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3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสังทรัีบไว้แล้ว และการหยดุรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของ 

กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า 

เกดิกรณีทีเข้าเหตุดงัต่อไปนี  

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตุทีทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึ

เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือคืน 

หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง

และรายงานการชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม  หรือ  บริษัทจัดการจะดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี  

(1)  เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั 

เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอืน และผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด  ๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจดัส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการ

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ  หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ  ต่อ

สํานกังานโดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนกไ็ด้ 

(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าวให้บริษัทจัดการ

รับซอืคืนหนว่ยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่งคําสงัขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซอืคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้ว    

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ 

หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิ

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนงึดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล 

(ข)  ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)  มเีหตจํุาเป็นอนืใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(3)  หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึง

กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ  ทังนี เฉพาะในกรณีที

กองทุนรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลกัทรัพย์แห่งนนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก

จาก ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติหรือ 

(ค)  มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึ

เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก ่    

ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่าง

หนงึดงันี 

1.  การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3.  การกระทําทีเป็นการปฏิบตัติามคําสงัเกียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบุคคลผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลูกค้า

ได้ในสาระสําคญั 

( )  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน

ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ

การจดัการกองทนุรวม การจัดการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ

การจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 

 วนัทําการ 

 

2.   เมือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษทัจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไมรั่บซือคืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุ 

รับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี 

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและ      

ผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 

(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทงั

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดงันี   ก่อนการ

เปิดรับคําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ 
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(ก)  รายงานการเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 

วันทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนนัให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวนัเปิดรับคําสังซือ หรือคําสงัขายคืน

หนว่ยลงทนุ 

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืน

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสงัซอืหรือคําสัง

ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

3. ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั

และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย    

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ ลงทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ         

หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

 

4. ในกรณีทีวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใดตรงกับวนัทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุด

ทําการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสงัซือ และคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน สําหรับวันดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสงัในกรณี

ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนนั โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในทีเปิดเผย 

ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืน

หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

 เพือคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงนิของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บริษัทจดัการหยุดรับคําสงัซือ คําสงัขายคืนหรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชวัคราวตาม

ระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซอื คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการส่งคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทงักองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

และ/หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจดัการกําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจดัการเท่านนั ได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการ

นําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการ

ถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพอืนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  

อนงึ ผู้ถือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออม ไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหนว่ยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจดัการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ 

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยงักองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน บริษัทจัดการจะโอนเงิน

ลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทังหมดภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีได้รับคําสังจากผู้ ถือหน่วยลงทุน      

เว้นแตใ่นกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอยา่งอนื 

ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการของทัง

กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 

5. กองทุนรวมนีกําหนดวธีิการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1.  ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม 

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทุนของ       

กองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออม ทงันี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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เครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทนุมีเครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) 

- กองทุนรวมทัวไป 

อตัราคา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ  ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซือขายใด โดยมีมูลค่า

ตงัแต่ร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง 

(Liquidity Fee) ได้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ  ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด ซงึจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สิน

ทีกองทุนลงทนุ หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจยัอนืใดทีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการ

อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้อง

เทา่ทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนนิการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ทีเรียกเก็บจริง โดยปรับเพมิได้ไม่เกินอตัราสงูสุดทีกําหนด

ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิมระดบัมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ

ถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ และในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวม หรือผ่านทางชอ่งทางอนืทีบริษัทจดัการกําหนด   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ และ/หรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกได้ โดยบริษัทจดัการ

อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกนัได้ในแตล่ะวนัทีมีการใช้เครืองมือนี และขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุ

ทกุชนดิมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวนัทําการนนัได้ 

ทงันี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ 

ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิม

ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และ

สามารถใช้ร่วมกบัเครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวตัถปุระสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึกบัผู้ถือหน่วยลงทนุทียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ย่างใด 

 

ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่อง

นีกไ็ด้หากกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษทัจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางได้ 

 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) 

- กองทุนรวมทัวไป 

อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ  ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) ซึงบริษัทจดัการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ในการคํานวณราคาซือขายหน่วยลงทุนเพือให้

สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด ซงึจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่าง

ต่อเนือง, กองทุนมียอดซือหรือขายสุทธิในสดัส่วนทีสูงเมือเทียบกบัขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือ

ยอดซือสุทธิในวันทําการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ทีกําหนด, มี bid – ask spread ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขาย

ทรัพย์สิน, เกิดความผนัผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน, ตลาดซอืขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องทีลดลงจากปกติ, มีการซือขาย

ทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อนืทีส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทนุ หรือปัจจยัอนืใดทีกระทบสภาพคล่อง

ของหลกัทรัพย์ทีกองทุนลงทุน ทงันี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและ

เงือนไข ณ ขณะนนัๆ โดยบริษัทจดัการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึง ดงันี 

1. การปรับมลูค่าหนว่ยลงทนุทกุวนัทําการตามมลูค่าซือขายหนว่ยลงทุนสทุธิ (Full Swing Pricing) หรือ 

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการทีกองทุนมีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing)         

โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายทีมีปริมาณการซือและขายทีส่งผลกระทบต่อ           

ผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทงันี รายละเอยีดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัทีมีการใช้เครืองมือนี 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Swing Factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึงจะ

ปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ

พิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมอื Swing Pricing ในวนัทําการนนั  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทนุทีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวนัทําการทีมีการ

ใช้เครืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจ

เรืองต่างๆ ที เกียวข้องการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน  ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่

เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวนั

ทําการนนั  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทนุทงัหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงนิ

ได้และรายการซอืหน่วยลงทนุทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเกบ็ไม่ได้นนัไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหาร   

ความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อวีี เทคโนโลยี ฟันด์  27 

 

 

ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียงสภาพ

คล่องนีก็ได้หากกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคญั 

 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางได้ 

 

1.3 ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทสีะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – 

Dilution Levies - ADLs) 

- กองทุนรวมทัวไป 

อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ  ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของ

กองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

บริษัทจดัการลงทุน และ/หรือหน่วยงานทีมีอํานาจอืน ทงันี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึง

ปัจจัยทีเกียวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสาร

ลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อืนทีทําให้เกิดต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของ

กองทุนอย่างมีนัยสําคัญ  หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน  โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้อง

เทา่ทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนนิการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

ทงันี บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ

ของกองทุนเทียบกบัมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงัหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริษัทจดัการกําหนด ทงันี 

รายละเอียดวธีิการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่าง

กนัในแตล่ะวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้ 

บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี 

. มลูคา่การซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียน       

หน่วยลงทุนออก และ/หรือ 

. มลูคา่การซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียน       

หน่วยลงทุนออก 

ซงึบริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด ( ) และ ( ) ในระดบัทีตา่งกนัได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทนุทีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทุนในวนัทําการทีมีการ

ใช้เครืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ 

ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ 

ทีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
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ค่าซอืหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วย

เช็คทีเรียกเกบ็ไม่ได้นนั ไม่ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ และขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทนุทุกชนิดมาใช้ในการ

พิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมอื ADLs ในวนัทําการนนั  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ ทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขาย

คืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกเพียงฝังใดฝังหนงึทีเกิน ADLs Threshold ทีบริษัทกําหนดไว้ รวมถงึบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนด

เพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและ

สบัเปลียนหนว่ยลทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอตัราสูงสุดทีระบุไว้ใน

โครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในหนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่าน

ทางชอ่งทางอนืทีบริษัทจดัการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ทีเรียกเกบ็นีจะนํากลบัเข้ากองทนุ  

อนงึ บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียง

สภาพคล่องอนืได้  

อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวตัถปุระสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึกบัผู้ถือหน่วยลงทนุทียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ย่างใด 

ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียงสภาพ

คลอ่งนีกไ็ด้หากกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 

 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษทัจดัการอาจจะพจิารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางได้ 

 

2. การกําหนดเงอืนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทต้ีองแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 

- กองทุนรวมทัวไป 

เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ จะต้อง

แจ้งบริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา  วนัทําการ 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของ

กองทนุรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตกุารณ์อนืทีอาจมีผลกระทบกบัสภาพคล่องในการซือขายทรัพย์สินของกองทนุ

อย่างมีนยัสําคัญ หรือปัจจยัอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้

ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถ

ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ ทงันี บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice 

Period ทีแตกต่างกนัในแตล่ะวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลด Notice Period ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซงึจะปรับเพิมไม่เกิน 

Notice Period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือ     

ชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอืนทีบริษัทจดัการกําหนด  

ทังนี บ ริษัทจัดการอาจพิจารณ าใช้ Notice Period ร่วมกับเครืองอืน ได้แก่  Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครืองมืออนืๆ ได้ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที

จะปฏิบตักิบัคําสงัทีได้จาก Notice Period เช่นเดียวกบัคําสงัทีได้ตามปกติในวนัทีทํารายการด้วย 

อนงึ บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีทีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทงันี ขึนอยู่กับ

ดลุยพนิิจของบริษัทจดัการ 

ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียง

สภาพคล่องนีก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ  

 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางได้ 

 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

- กองทุนรวมทัวไป 

เพดานการขายคืนหนว่ยลงทนุไม่ตํากว่าร้อยละ  ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดาน

การขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน  วันทําการ ในทกุรอบเวลา  วนั 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีทีเกิด

สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง 

ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุน

ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอน

มากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจยัอนืๆ ทีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทุนลงทนุ ทงันี บริษัท

จดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี และสามารถกําหนด

เงือนไขเพือบง่ชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ 

ในกรณีทีบริษัทจดัการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุเทียบกบัมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทงัหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณ

เป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวธีิการรับซือคืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสดัส่วน (pro rata 

basis) ของคําสงัรับซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก ณ วันทีใช้ Redemption Gate ทงันี คําสังรับซือคืน

หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือนัน บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวนัทําการถดัไปรวมกับ

คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับ

ก่อนหลงัของคําสงัรับซอืคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสงัรับ
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ซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกส่วนทีเหลือจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทีส่งคําสงัดงักล่าวได้ และบริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้

เครืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนนั 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด หรือการใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีทีไม่

สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนทีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจจะยกเลิกคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียน

หนว่ยลงทนุออกทงัหมดทีค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีถูกยกเลิกคําสงัโดยไม่ชกัช้า 

อนงึ บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ

ซือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปลียนหนว่ยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้ได้ 

บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption 

Gate จะไม่ตํากวา่ Redemption Gate ขนัตํา และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีระบไุว้ในโครงการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Gate Threshold ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ 

ตํากว่า Redemption Gate ขนัตําทีระบใุนโครงการ ทงันี รายละเอยีดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด  

เมือมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชกัช้า 

 

ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียง

สภาพคล่องนีก็ได้หากกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 

 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน

ปลายทางได้ 

 

การดําเนินการในกรณีทีผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารทีลงทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 

เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือผู้ ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และ

กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจาก

สํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าจําเป็นต้องระงับ

การซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสงัซือหรือคําสงัขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอืุนใดดงัต่อไปนี ซงึไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุน

เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนนัๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตน

อนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์ทีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซอืขายลว่งหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฎข้อเท็จจริงซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมี

ความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี และการเลิก

กองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนงึเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายได้แล้วทงัหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวน

เกินกว่า  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลา

การรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจาก

เฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซงึกองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหนว่ยลงทนุเท่านนั 

ทงันี บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนงึ หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริต

และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน

คงเหลือทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รบัผลกระทบจากการขายคืนนนั 

บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสังซือหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตังแต่  สตางค์ขึนไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ .  ของ

มูลค่าหรือราคาทีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อ

ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอนืและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัซือ / คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน เป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีทีบริษัท

จดัการเห็นว่า การหยุดรับคําสงัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสังซือ/คําสัง

สบัเปลียนหนว่ยลงทนุ  โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางทีเข้าถงึได้ง่ายและทวัถงึ 
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ 

 

1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- ใบหนว่ยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กับ 

ผู้สงัซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

และ/หรือรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการ

กําหนด โดยผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้

ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือ

เพิมเติมรูปแบบและ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่า

เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไข อย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว 

เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 

จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เตม็ตามจํานวนทีถืออยู ่

3. ช่องทางและวธีิการทผู้ีถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้สิทธอิอกเสยีงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 

ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดต่อได้ที  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่ม ี

 

6. ในกรณีทีต้องมีการวางทรัพย์ซึงผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการอย่างไร ? 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างองิทีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมูลํิาเนาเพือการวางทรัพย ์
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  คาํถามและคําตอบเกียวกับบุคคลทเีกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทนุรวม 
 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์    กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร  

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

3. นายเจิดพนัธ์ุ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการผู้จดัการอาวุโส สายพฒันาธุรกจิ 

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที  กมุภาพนัธ์  2565) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

UEV เทา่กบั 1,174,383,440.91 บาท (ข้อมลู ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ ) 

UEV-SSF เท่ากบั 23,712,344.71 (ข้อมลู ณ วนัที  กมุภาพนัธ์ ) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 
1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธุ์ นธิยายน กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

9. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจดิพนัธ์ุ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 

3. นายสิทธิศกัดิ  ณัฐวฒุิ กรรมการ 

4. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

5. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัดิ กรรมการ 

6. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ กรรมการ 

7. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยุทธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร  เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

14. นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์ กรรมการ 

15. นายกาย ศริิพรรณพร กรรมการ 

16. นายธนพฒัน์ สริุโยดร กรรมการ 
 

5. รายชือผู้จดัการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการ

กองทนุรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน   

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงนิ), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชบีณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี, 

เกียรตินิยมอนัดับ1), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธิราช 

 

 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรพัย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ,  

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

สินทรัพย์ทวัโลก 

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (หลกัสตูร

ภาษาองักฤษ),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก,  

    บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

 

 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายธนพฒัน์ สุริโยดร,  

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่าง

ประเทศ) หลกัสตูรนานาชาติ,                 

จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรม

การออกแบบ และการผลติยานยนต์), 

จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก, 

    บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายกาย ศิริพรรรณพร*, CFA 

ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, 

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต   

(International Securities,   

      Investment and Banking),  

      University of Reading, UK   

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(International Program), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

 ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรพัย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ),  

บลจ. ธนชาต อีสท์สปริง จาํกดั 

 ผู้จดัการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ),  

บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก สายการ

ลงทนุ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 เจ้าหน้าทีวิเคราะห์อาวโุส (ทีปรึกษาทางการเงนิ), 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์  

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

* ปฏบิติัหน้าทเีป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 

 

 

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดังนี  

ชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ UEV UEV-SSF 

1. บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111   

2. บริษัทหลกัทรัพย์  โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000   

3. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500   

4. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1428   

5. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600   

6. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูนั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2095-8999  - 

7. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหนว่ยลงทุน เทรเชอริสต ์จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621   

8. บริษัทหลกัทรัพย์ คงิส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294   

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

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

11. บริษทัหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์  (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050   

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

13. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000   

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

15. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234   
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ชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ UEV UEV-SSF 

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

17. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอก็ซส์ปริง จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000   

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

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

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

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

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

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

24. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677     

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

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

27. บริษัทหลกัทรัพย์  ฟินนัซา่ จาํกดั : โทรศัพท์ 0-2697-3700   

28.  บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000   

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

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

31.  บริษัท แอด็วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600   

32.  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000   

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

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

35.  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-5000   

 36. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 หรือ 0-2861-6090   

37.  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888  - 

38.  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111  - 

 39.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777  - 

40.  บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000   

41. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000  - 

42. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888   

43. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100  - 

44. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222   

45. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   

46. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400   

47. บริษัทหลกัทรัพย์  ทสิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2633-6000  - 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนอืนๆ (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ  

ชือ  :  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

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

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตงัผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 

9.    รายชือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคือ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ

นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลมิสกลุ 

บริษัท พีวี ออดทิ จาํกดั 

/  ชนั  อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  

โทรศพัท์ -2645-0080   โทรสาร -2645-0020 

หรือ บุคคลอืนทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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    ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 

 

1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกบักองทนุได้ที 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทนุของกองทุนรวม 
 

1. ความเสียงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลักทรัพย์ทีกองทุนเข้าไปลงทุน ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์

ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง : 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง

สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

2. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Risk) 

 ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงนิตราสกลุต่างประเทศมีการเปลียนแปลง  
 

 แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง:  

กองทุนอาจใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงดงักล่าวโดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซงึอาจมีต้นทุนสําหรับการ

ทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทนุทีเพิมขนึ   

3. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk)  

คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหาร, การ

เปลียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตาม

ระยะเวลาทีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง:  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง

สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

 

4. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขนึลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืนฐาน ดงันนัหากกองทนุมี

การลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พืนฐาน (Underlying 

Security)  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง : 

กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน เพือวัตถุประสงค์ในการป้องกนัความเสียงทีมีอยู่ (existing positions) 

หรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอทีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทังสองจุดประสงค์ ทําให้เป็นการ

จํากดัความเสียงจากการลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหน้า 
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5.  ความเสียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 

กฎเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงึรวมถึงสาเหตอุืนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรง

ตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเสียงจากสญัญาสว้อป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ซงึมีผลต่อ

ผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง : 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน

ปัจจยัพืนฐานตา่งๆ ของประเทศทีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทนุในประเทศนนัๆ เพือ

ลดความเสียงในสวนนี 

 

6. ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ ออกตราสารรายใดรายหนงึ (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน   

ผู้ออกตราสารรายใด  ๆมากกว่า % ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือ

ความมันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนใน

หลายผู้ออกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตวัไม่รวมถงึกรณีการลงทนุในทรัพย์สนิดงันี  

1. ตราสารหนีภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีมีการจดัอนัดบัความนา่เชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทุนได้ 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารทีมีการจดัอนัดับความน่าเชือถืออยู่ในอนัดับที

สามารถลงทุนได้ 

2) ความเสียงจากการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทนุลงทนุ

ในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า % ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนนั กองทนุดงักล่าว

อาจมีผลการดําเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทนุทีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน

ประเทศใดประเทศหนงึมากกว่า % ของ NAV รวมกนั ทงันี ไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารทีผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย 

ซงึหากเกิดเหตกุารณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมืองเศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการ

ดําเนนิงานทีผนัผวนมากกว่ากองทนุทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
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อัตราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนที  : อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึนไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

       แต่ตํากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วน

ที 2 ข้อ 1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 

       ทีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20%1 

 

 

 

 5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรือศกุกู  

       ทีผู้ออกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    

       ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียด 

                  ตามแบบ filing 

       5.2.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี < 397 วนั  

                  นบัแต่วนัทีลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  

                  5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น 

                  บุคคลดงัน ี

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย 

                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  

                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

                 5.2.3.4  ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทนุ 

ใน benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

                              ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

                 5.2.3.7  ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

                 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วัน  

       นบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ  

       regulated market 

 6 

 

ทรัพยส์ินดงันี 

6.1  ตราสารทนุทีจดทะเบียนซอืขายในกระดานซือขาย 

       หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทวัไปของ SET หรือของตลาด 

       ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึตราสารทุน 

       ทีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจ 

       ทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือขายใน SET  

       หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึไม่ว่าตาม 

       กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุ้นของ 

       บริษัทดงักล่าวซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับ 

       ผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ 

       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบริษัททีอยูร่ะหว่างดําเนินการ      

       แก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอนหุ้นออกจากการซือขาย 

       ใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นทีอยูใ่นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

       6.4.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรือศกุูก 

                 ทีผู้ออกจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 

                 ตราสารนนัในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตงัขึน 

                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.  

                 ตา่งประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                   

                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 

       6.4.3  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดงันี 

                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แล้วแตอ่ตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

( ) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุ 

      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

                              ในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมี 

                              รายละเอียดตามแบบ filing 

                 6.4.3.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี  

                               < 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และไมไ่ด้ 

                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   

                              ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น                              

                              บคุคลดงันี 

                               6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ . . .  –  5.2.3.9 

                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

                                               ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศ 

                                               ทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคล 

                                               ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

       6.4.4  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี > 397 วนั  

                นบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ                  

                regulated market 

6.5  DW ทีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี ทีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  

       investment grade 

       6.6.1  reverse repo 

       6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

       6.7.1  จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอื 

                 การจดทะเบียนซือขายในกระดานซอืขายหลกัทรัพย์ 

                 สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาด 

                 ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ 

                 หน่วยดงักลา่วทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุ 

                 ทีอาจทําให้มีการเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก 

                 การซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์                 

                 ต่างประเทศ)  

       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ได้มีลกัษณะกระจาย 

                 การลงทนุในกจิการโครงสร้างพืนฐาน 

                 อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี  

                  (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.8  หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 

ส่วนที 2 ข้อ 2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจด

ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ 

SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วย

ดงักล่าวทีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอน

หน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการ

ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืนฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ 

แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด และมี

ลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 8 ทรัพยส์ินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

 1 
หรือไมเ่กิน 10% เมอืเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพนัมีภูมิลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมภีูมิลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที  : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุม่

กจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรม

ทางการเงินกบับริษัทดังกล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรือ 

(2)  นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงัน ีไมม่ีข้อกําหนดเกียวกับ group limit  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที  : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีนติบิุคคลตามกฎหมายไทย 

(ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนติิบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจ่าย หรือ

คูส่ญัญา ดงันี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบญัช ี   

  เว้นแต่เป็น MF ทมีีอายโุครงการ < 1 ปี  

  ให้เฉลียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอายกุองทนุ  

  คงเหลือ < 6 เดือน  ทงันี เฉพาะ MF ทีมี 

  อายโุครงการ > 1 ปี       

 

 

 

 2 

  

ทรัพยส์ินดงันี 

2.1   B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MFได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ 

MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการ

ขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน   เดือน 

2.4   total SIP ตามข้อ  ของสว่นนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทุน buy & hold ทีลงทนุใน 

B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุมเ่กินอายุกองทนุ

หรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือให้ทรัพย์สิน

ดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

 5 total SIP ซงึได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่ม่รวมถงึตราสารหนี    

ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุที

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

6 derivatives ดงันี 

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมี

วตัถปุระสงค์เพือการลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที

มิใชเ่พือการลดความเสียง (non-

hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 

          ไม่เกิน % ของ NAV 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสาํนกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพอืการดาํเนินงานของกองทนุไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั product limit 

ส่วนที  : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัท

รวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ 

ตราสาร Basel III และศกุูกของ

ผู้ออกรายใดรายหนงึ  

(ไม่รวมถงึตราสารหนีภาครัฐ

ไทยหรือตราสารหนีภาครัฐ

ตา่งประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลคา่หนีสินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออกตราสารราย

นนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  ทงันี ในกรณีทีผู้ออก

ตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏ

ในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสิน

ทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมลูที

มีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผย

ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ6 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า

การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง  เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออก

ตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีกองทนุลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี credit 

rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพือ

กองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที

ออกหนว่ยนนั   

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุ ดงันี 

(1)  การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

      โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

     (1.1)  มีขนาดเล็ก  

     (1.2)  จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

     (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทีออกหนว่ยนนั  เว้นแต่

เป็นหนว่ย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด

กองทุนหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย property ทงัหมดของกองทนุ property  

ทีออกหนว่ยนนั  เว้นแต่เป็นหนว่ย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วน ดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน  ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
5
หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

6 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือทีแก้ไขเพมิเตมิ  
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทเีรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  อัตราตาม1,2

โครงการ  
เรียกเก็บจริง1 

16/3/2564* - 28/2/2565 

เรียกเก็บจริง 

 

เรียกเก็บจริง 

 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด                

(ทปีระมาณการได้)  

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป 

- ชนิดเพือการออม 

 

 

ไม่เกิน 2.64825 

ไม่เกิน 2.64825 

 

 

1.8511 

1.8511 

 

 

N/A 

N/A 

 

 

N/A 

N/A 

.   ค่าธรรมเนียมการจดัการ     

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป 

- ชนิดเพือการออม 

ไม่เกิน  2.14 

ไม่เกิน  2.14 

1.6050 

1.6050 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.2  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์     

- ชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป 

- ชนิดเพือการออม 

ไม่เกิน 0.08025 

ไม่เกิน 0.08025 

0.0321 

0.0321 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ     

- ชนิดเพือผู้ลงทนุทวัไป 

- ชนิดเพือการออม 

ไม่เกิน 0.4280 

ไม่เกิน 0.4280 

0.2140 

0.2140 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทีประมาณการไม่ได้) 

.  ค่าสอบบญัชี 

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป ตามทีจ่ายจริง 0.0041 N/A N/A 

- ชนิดเพือการออม ตามทีจ่ายจริง 0.0041 N/A N/A 

2.  ค่าใช้จ่ายอนืๆ 

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป ตามทีจ่ายจริง 0.0053 N/A N/A 

- ชนิดเพือการออม ตามทีจ่ายจริง 0.0053 N/A N/A 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจริงทังหมด3  

- ชนิดเพอืผู้ลงทนุทัวไป ไม่เกิน  5.35 1.8605 N/A N/A 

- ชนิดเพอืการออม ไม่เกิน  5.35 1.8605 N/A N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์                            

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
ตามทีจ่ายจริง 0.04 N/A N/A 

คา่ตอบแทนทีได้รับจากบริษัทจดัการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.1362 % ของ NAV 
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*กองทนุ จดทะเบียนวนัที  มีนาคม 2564 
 

หมายเหต ุ 

1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักลา่ว หากหน่วยงานทีเกียวข้องมีการเปลยีนแปลงอตัราภาษีภาษีมูลค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนืใด

ทาํนองเดียวกัน (ถ้าม)ี 

2 อตัราร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทงัหมดหกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมดทียงัไมไ่ด้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่วันถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครังล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจุบนั 

3 อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทังน ีค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

4 ทงัน ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกบัผู้สงัซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัท

จดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 กรณีผู้ถือหนว่ยลงทุนสบัเปลียนหนว่ยลงทุนเข้า บริษัทจดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 

6 ในกรณีทีเป็นการสบัเปลียนระหว่างกองทนุรวมเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

แต่ทงันี ค่าธรรมเนียมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุออกไปบริษัทจดัการอืนจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ .  ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน

ทําการล่าสดุก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุแต่ไม่ตํากว่า  บาท ต่อ  รายการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ

รับซอืคืนจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเมือผู้ถือหน่วยลงทนุยืนคาํสงัสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้ สังซือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
2565 

เรียกเก็บจริง 
 

เรียกเก็บจริง 
 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4     

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป 

- ชนิดเพือการออม 

ไม่เกิน 2.00  
ไม่เกิน 2.00  

1.50 

ยกเว้น 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน 4     

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป 

- ชนิดเพือการออม 

ไมเ่กิน .   

ไมเ่กิน .   

ยกเว้น  

ยกเว้น  

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 4 

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาเข้า      

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป 
- ชนิดเพือการออม 

ไม่เกิน 2.00 4 
ไม่เกิน 2.00 4 

1.505 
ยกเว้น 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาออก     

- ชนิดเพือผู้ลงทุนทวัไป 

- ชนิดเพือการออม 

ไมเ่กิน .  4 

ไมเ่กิน . 4 

ยกเว้น 

ยกเว้น6 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

     

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

- ชนดิเพือผู้ลงทนุทวัไป 

-  ชนดิเพือการออม 

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย 

หรือเศษของ 500 หน่วย7 

ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้8 

 

N/A 

N/A 

 

N/A 

N/A 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู่ และ
การออกใบหน่วยลงทนุ 

 
รายการละ  บาท 6 

 

N/A N/A 
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7 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหนว่ยลงทุนในวนัทยืีนคําขอทํารายการ 

8 บริษัทจัดการจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ทงันี เพือให้เป็นไปตามที

กฎหมายกําหนด 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ  ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัท

จัดการของสงวนสิทธิทีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วย

ลงทนุ (ถ้าม)ี   
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แบตเตอรี แอนด ์อีวี เทคโนโลยี ฟันด ์

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที  มีนาคม  ถึงวนัที  กมุภาพนัธ ์2565 

      ชือบริษทันายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือขายหลักทรัพย์ ซือขายหลักทรัพย์รวม 

1 UOB KAY HIAN PTE. LTD.         430,809.61                     100.00  

   รวม         430,809.61                   100.00  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

           วันจดทะเบียนกองทนุ         16 มี.ค. 64  

      วันสินสุดรอบบัญชี              28 ก.พ. 65 

 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV) 

 
 

กองทุนเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV-SSF) 

 
 

หมายเหตุ     1) ผลตอบแทนทีมีอายนุ้อยกว่า  ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อช่วงเวลา 

                          2) ผลตอบแทนต่อปี 

                                  3) ถ้าจดัตงักองทุนน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา ถ้าจดัตงักองทนุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตามช่วงเวลา 

-    ตวัชีวัด :  ดชันี MSCI World Net Total Return USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเพือ

เทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีคํานวณผลตอบแทน สดัส่วน % 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีได้จัดทําขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิงยืนยนัถึง

ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพอืผู้ลงทุนทวัไป :  -19.2341%  

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพอืการออม  :    -15.6132% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แบตเตอรี แอนด ์อีวี เทคโนโลยี ฟันด ์

ตงัแต่วนัที 16 มีนาคม  ถึงวนัที  กมุภาพนัธ ์2565 

 

123.99% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ แบตเตอรี แอนด ์อีวี เทคโนโลยี ฟันด ์

ณ วนัที  กมุภาพนัธ ์2565 
 

-ไม่มี- 

 
หมายเหตุ : 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  ได้ที website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนนั 

 ในกรณีที บลจ. มีธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการทีผู้ ถือหน่วย

ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอยีด และสอบถามข้อมลูอนืเพิมเติม เช่น Website เป็นต้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเมือเห็นว่า 

การลงทุนในกองทุนนีเหมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขนึจาก

การลงทนุได้ 

 ในกรณีทีมีเหตกุารณ์ไมป่กตผิู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนลา่ช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนงัสือชีชวน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทงันี ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะ

ทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานทีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูล

เพมิเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 ในกรณีทีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจดัการหรือ

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวข้อง (Connected 

Person) ได้ทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทนุในหลกัทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง  ๆ

ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะ

สามารถกํากบัและดแูลการซือขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเมือมีความเข้าใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร

พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 กองทนุมกีารลงทุนหรือมีไว้ซงึสญัญาซอืขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) 

และอาจลงทนุเพือป้องกนัความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน (FX Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทําให้กองทนุรวม

มีความเสียงมากกว่ากองทนุรวมอนืจงึเหมาะสมกบัผู้ลงทนุทีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทวัไป 

 กองทนุอาจลงทุนหรือมีไว้ซงึสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) 

และ/หรือตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดังนันกองทุนจึงมีความเสียงมากกว่า

กองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการ

ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง  
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 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศทีปิดไว้หน้า

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และควรขอดูบตัรประจําตวัของบุคคลดงักลา่วทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต และ

เมือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 กองทนุรวมต่างประเทศทีกองทนุนีไปลงทุน มีการลงทนุกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเสียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพือผู้ลงทุนทัวไป และชนิดเพือการออม ทงันี ผู้ลงทุน

ควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพือประโยชน์สูงสุดของผู้ ลงทุน บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ เพือเพิม

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักลา่ว กอ่นวนัเปลียนแปลง ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด

ของหนว่ยลงทนุ ทรัพย์สินทงัหมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกอย่างเทา่เทียมกนั 

 มูลค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณ

มลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุแต่ละชนิด 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออมไมส่ามารถนําหนว่ยลงทุนไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนนัจะต้องชําระเงินเพมิ และ/หรือเบยีปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม รวมทงัสอบถามรายละเอียด

เพมิเตมิและขอรับคูมื่อภาษีได้ทีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด   

ดังนัน หากผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย            

ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที 22 มิถนุายน 2565 
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บริษั
ทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

ชนั 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพ

มหานคร 10120  
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