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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม    
 

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมตราสารทนุ, กองทุนรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 

 

อายุโครงการ  : ไม่กําหนด 

วันทไีด้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม  : 24 มกราคม 2565 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   20 กรกฎาคม 2565 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะลงทุนในหรือมีไว้ซงึหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทุนตา่งประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทนุ

ต่างประเทศ ทีมีนโยบายการลงทนุทีเน้นการลงทนุในตราสารทุนของบริษัททีเกียวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพืนฐานทวัโลกและ

มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจทียงัยืน โดยกระจายการลงทนุในภูมิภาคต่างๆ ทวัโลก ทงันี สดัส่วนการลงทนุในภูมิภาคต่างๆ 

ทวัโลก จะขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการตามสภาวะการลงทนุหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ โดย

จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุน

ต่างประเทศทีมีนโยบายลกัษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน ทงันี บริษัทจัดการจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุน

ต่างประเทศทีมีนโยบายการลงทุนข้างต้นตังแต่ 2 กองทุนขึนไป และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึงโดยเฉลียใน

รอบปีบัญชีไม่ เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมี  net exposure ทีเกียวข้องกับความเสียง

ตา่งประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียน (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซงึการใช้

เครืองมือป้องกนัความเสียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุน

โดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึน อีกทังกองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการ

ขายโดยมีสญัญาซือคืน หรือธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทงันี กองทุนอาจลงทนุในตราสาร

ทีมีสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

บริษัทจัดการจะแต่งตังให้ UOB Asset Management Ltd  เป็นทีปรึกษาการลงทุนเพือให้คําปรึกษาและแนะนําการ

ลงทนุสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ ของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซสัเทนเนเบิล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวิตี ฟันด์ ซงึ 

UOB Asset Management Ltd อาจมีการแนะนําให้ลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ UOB Asset 

Management Ltd อย่างไรก็ตาม UOB Asset Management Ltd จะไม่มีอํานาจในการตดัสินใจลงทุน ทงันี บริษัทจัดการ

จะเป็นผู้ ตัดสินใจลงทุนเองตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึงจะพิจารณาแนวทางและคําแนะนําการลงทุนของที

ปรึกษาการลงทุน เพือประกอบการตดัสินสินใจในการลงทุน โดยบริษัทจดัการอาจเปลียนแปลงหรือยกเลิกการแต่งตงัที

ปรึกษาการลงทุนได้ในอนาคต อนึง UOB Asset Management Ltd เป็นบริษัททีจัดตังในประเทศสิงคโปร์ และได้รับ



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซสัเทนเนเบลิ อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวิตี ฟันด์  2 

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนและในการให้คําปรึกษาทางการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary 

Authority of Singapore (MAS) ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 

(IOSCO) โดย UOB Asset Management Ltd มีฐานะเป็นบริษทัแม่ของบริษัทจดัการ 

สําหรับเงินลงทนุส่วนทีเหลือนนั กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตํากว่าอนัดบัทีสามารถลงทุน

ได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนีทีไม่มีการจัดอนัดับความน่าเชือถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที

ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับ    

ความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัได้รับการจัดอนัดับ

ความน่าเชือถือทีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือตราสารนนัได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (listed 

securities) แล้วแต่กรณี ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านนั และกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงใน

ตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวม

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

ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขนึอยู่กบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนนั และต้องเป็นไปเพือประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ทงันี หากมีการเปลียนแปลงดงักล่าวบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนการแก้ไข

โครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอืนตามความเหมาะสม 

 

ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark)  

MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยอตัราแลกเปลียนเพือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัทีคํานวณ

ผลตอบแทน สดัส่วน . %  

 

ลักษณะทสีําคัญของกองทนุรวมอืนทกีองทุนลงทนุเกินกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุ  

1. KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 

ในสดัส่วนการลงทนุประมาณ 50% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 

กองทนุจะเน้นลงทุนในตราสารทุน และ หลกัทรัพย์ทีเกียวข้องกบัตราสารทนุ และมิได้จํากดัเพียงใบสําคญัแสดงสิทธิ สิทธิ

ในการแปลงสภาพ สิทธิทีออกให้โดยบริษัท เพือให้ผู้ ถือสามารถจองซือหลกัทรัพย์เพิมเติมทีออกโดยบริษัทนนั รวมถงึใบ

แสดงสิทธิทีอ้างอิงหุ้นต่างประเทศ ADRs และ GDRs ของบริษัททีจดทะเบียน หรือซอืขายในตลาดหลกัทรัพย์ทวัโลก ซึง

ผู้จัดการกองทนุจะเน้นการลงทนุทีมีการหมุนเวียน (turnover) และ มีการดําเนินการบนพืนฐานของอตุสาหกรรมทีมีความ

ยงัยืน  โดยกองทุนจะลงทุนในทุกภาคส่วนทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานในการบําบัดนํา ซึงมิได้จํากัดแค่เพียง การ

บําบดันําเสีย  แตร่วมถงึการทดสอบคณุภาพนํา  (ซงึมิได้รวมถงึการผลิตนําดืมบรรจุขวดให้กบัผู้บริโภค) 
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ข้อมลู ณ วันที  ธันวาคม  

คณุสามารถดขู้อมูลทีเป็นปัจจุบนัได้ที : https://www.fundinfo.com/en/GB-prof/LandingPage?query=LU1692117366# 
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2. Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund-Class IB USD  

ในสดัส่วนการลงทุนประมาณ 30% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพือเพิมผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุน และมุ่งหวังทีจะชนะตัวชีวัด (Benchmark) ซึงได้แก่ MSCI 

World (NR)  โดยกองทุนจะลงทุนในสดัส่วนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสทุธิทงัหมดในตราสารทุนและหลกัทรัพย์อืนๆ ทีมี

ลกัษณะในทํานองเดียวกันกับตราสารทุน รวมถึงตราสารแสดงสิทธิ (เช่น American Depository Receipts (ADRs), Global 

Depository Receipts (GDR) , Profit-sharing Certificates, Participation Certificates, Dividend Rights Certificates เป็นต้น) 

ทีออกโดยบริษัททีมีธุรกิจในหมวดอตุสาหกรรมโครงสร้างพืนฐาน (“Infrastructure Sector”) ของประเทศต่าง ๆ ทวัโลก (รวมถึง

กลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่) 

Infrastructure Sector ในบริบทนี หมายถึง ผู้ออกตราสารทีอยู่ใน Infrastructure Sector ได้แก่ บริษัททีมีการดําเนินงานหลัก

เกียวข้องกับการวางแผน การก่อสร้าง การประกอบกิจการด้าน (ก) สาธารณูปโภคขันพืนฐาน ได้แก่ นํา การผลิตและการ

จําหน่ายไฟฟ้า ก๊าซ นํามัน ระบบแสง การทําความร้อน และการกําจัดของเสีย (ข) การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนน สนามบิน 

ทางรถไฟ ท่าเรือ รถไฟใต้ดิน การขนส่งทางท่อ คลอง และการขนส่งทางนํา (ค) การสือสารและเครือข่ายของสือต่างๆ ได้แก่ 

โทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์มือถือ สายเคเบิล และเครือข่ายการกระจายข่าวสารข้อมูล (ง) สิงอํานวยความสะดวกสําหรับ

โครงสร้างพืนฐานทางด้าน สงัคมและการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวยัและพยาบาลผู้ ป่วย เรือนจํา สิงอํานวย

ความสะดวกด้านกีฬาและการศึกษา และ (จ) โครงสร้างพืนฐานเพือการป้องกนัภัย เช่น เขือน หรือสิงปลูกสร้างเพือป้องกัน

หิมะถล่ม เป็นต้น ตลอดจนบริษัททีให้บริการเป็นทีปรึกษาในกิจการทีเกียวข้องกับ Infrastructure Sector และบริษัท ที

ดําเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมกับบริษัทดงักล่าวเป็นหลกั ทังน ีในการคัดเลือกหลกัทรัพย์ทีจะลงทุนจะไม่คํานึงถึงมูลค่าตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) ของหลกัทรัพย์เหล่านนั 

กองทนุมีการนําปัจจยัด้าน ESG (CSAM Sustainable Investing Policy) มาใช้ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน เพือสร้าง 

Portfolio 
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ข้อมลู ณ วันที  กมุภาพนัธ์  

คณุสามารถดขู้อมูลทีเป็นปัจจุบนัได้ที : https://www.fundinfo.com/en/GB-prof/LandingPage?query=LU1692117366# 
 

 

3. Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-Class A Acc USD Hedged  

ในสดัส่วนการลงทุนประมาณ 20% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  

กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเทียบเท่าตราสารทนุ ของธุรกิจโครงสร้างพืนฐานทวัโลก ทีจดทะเบียน

หรือซือขายในตลาดทีได้รับการกํากบัดูแล นอกจากนี เพือทีจะบรรลุวตัถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในกองทุน

รวมอีทีเอฟ (ETF) หรือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมอืนทีสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ  

ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ของบริษัททีดําเนินธุรกิจเกียวกบัโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure Companies)  ทีจะลงทนุนนั 

ผู้จัดการกองทุนจะมีปัจจยัในการกลนักรองหลายปัจจัย รวมถึงการใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria) เพือให้

ได้มาซงึหลกัทรัพย์เป้าหมาย เพือเข้ากระบวนการวิเคราะห์หลกัทรัพย์รายตวั และจดัอนัดบัหลกัทรัพย์เหล่านัน โดยใช้การ

วิเคราะห์ปัจจยัพืนฐาน เพือสร้างกลุ่มหลกัทรัพย์ทีกองทุนจะลงทุน (Portfolio) ซงึจะคํานึงถึงการกระจายการลงทนุทงัใน

ด้านภูมิภาค (Geographic regions) และกลุ่มอตุสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจ (Sectors) นอกจากนี กองทุนยงัได้มีการพิจารณา

ถึงปัจจัยด้าน ESG รวมเข้าไว้ในกระบวนการลงทุน ซึงอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าและผลการดําเนินงานของ

หลกัทรัพย์ทีกองทุนจะทําการลงทนุ 
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ข้อมลู ณ วันที  กมุภาพนัธ์  

คณุสามารถดขู้อมลูทีเป็นปัจจุบนัได้ที : https://www.lazardassetmanagement.com/ch/en_uk 

หมายเหตุ :  

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงการลงทนุในกองทนุรวมอืนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิงยืนยนั

ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทนุนีไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน แตมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุโดยกองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุดังนี 

  หน่วยลงทนุชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (ชือย่อ : UINFRA-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุทีต้องการรายได้จากส่วน

ตา่งของการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

 หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือย่อ : UINFRA-A) เหมาะสําหรับผู้ ลงทุนทีต้องการรับรายได้

สมาํเสมอจากการขายคืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

 หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (ชือย่อ : UINFRA-SSF) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุทีต้องการลงทุนเพือรับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี และคาดหวงัทีจะได้รับผลตอบแทนจากการเพมิขนึของหน่วยลงทนุในระยะยาว (Total Return) 

ทงันี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดเพือการออม หากบริษัทจัดการเปิด

ให้บริการดงักล่าวจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

ลักษณะทสีําคัญของกองทนุรวม 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)    

ตราสารทุนต่างประเทศ ทีมีนโยบายการลงทุนทีเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีเกียวข้องกับธุรกิจโครงสร้าง

พืนฐานทวัโลกและมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจทียงัยืน โดยกระจายการลงทนุในภูมิภาคต่างๆ ทวัโลก ทงันี บริษัทจดัการ

จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศทีมี

นโยบายการลงทุนข้างต้นตงัแต่ 2 กองทุนขนึไป และกองทนุจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนงึโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่

เกินร้อยละ 79 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ โดยจะมี net exposure ทีเกียวข้องกบัความเสียงต่างประเทศโดยเฉลีย

ในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรพัย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ    

ผู้ลงทนุมีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทนุทีเพิมจากผลตอบแทน

ของหน่วยลงทนุทีกองทนุเข้าไปลงทนุไว้ และผู้ลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือการออม จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทงันี ผู้ลงทนุ

ในหนว่ยลงทนุชนดิเพือการออมควรศกึษาเงือนไขการลงทนุในกองทุนรวมเพือการออม และคูมื่อการลงทนุให้เข้าใจกอ่นลงทุน 

 

จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุด 

2,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขาย

หนว่ยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ  ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุทีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยถอืว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

รอบระยะเวลาบัญชี  

วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :   ปีนบัจากวนัสินสดุรอบบญัชีครังก่อนหน้า 

วนัทีสนิสดุรอบบญัชีครังแรก  :  ไม่เกนิ  ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
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ปัจจยัทีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทนุ 

 ความผนัผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนทีอาจเกิดขนึกบัหลกัทรัพย์หรือตราสารทีกองทนุลงทนุ 

 การขาดสภาพคล่องของตราสาร  

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 

การลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมิได้มีวตัถุประสงค์เพือการลดความความเสียงของพอร์ตการ

ลงทุน และตราสารทีมีลักษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง โดยกองทุนกําหนดอตัราส่วนการลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้าไว้ไม่เกินร้อยละ  ของมูลทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผลกระทบทางลบทีมากทีสุดจากการลงทุนในสญัญาซือ

ขายล่วงหน้าดงักล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตํากว่าผลตอบแทนที

ควรจะได้รับเมือเปรียบเทียบกบักรณีทีกองทนุไม่ได้ลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าดงักล่าว 

 

การเลือนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมี คําสังขายคืนหน่วยลงทุนของ 

กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า เกิด

กรณีทีเข้าเหตดุงัต่อไปนี  

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตุทีทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมลูคา่ตงัแต ่1 สตางค์ขนึไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ .  ของมูลค่าหรือราคา

ทีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม  หรือ   บริษัทจัดการจะดําเนินการ

ดงัตอ่ไปนี  

(1)  เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุนนั 

เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอนื และผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการ

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ  หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ  

ตอ่สํานกังานโดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4)   ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว

ให้บริษัทจดัการรับซือคืนหน่วยลงทนุนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัทีส่งคําสัง

ขายคืนก่อนหลงั 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสังทรัีบไว้แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถดําเนินการได้สงูสดุ ไม่เกิน 5 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก 

สํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจําเป็นต้องระงบั 

การซือ้ ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการกํากบั 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 

กรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสทิธไิม่ขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทจีะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสงัซือ

หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทนุทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สงัซือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า

ในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี  

1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิมเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง

สัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทีจะลงทุนเพือให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือกอ่ให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

3. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที

ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนนนัมีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริษัทจดัการได้รับอนุญาตให้

สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

หลกัของกองทุนซงึมีนโยบายทีจะนําเงินลงทนุส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ 

5. กรณีทีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสงัซือหน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสงัซือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุ  

6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง เช่น กฎหมาย

เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพือรักษา

ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
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ช่องทางทีผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับ

ซือคืนหน่วยลงทนุ 

ทา่นสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th   

 

ช่องทางทีผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทนุรวมนี 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกบักองทนุได้ที 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

www.uobam.co.th 
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ปัจจัยความเสียงของกองทุนรวม 
 

 

1. ความเสียงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ทีกองทนุเข้าไปลงทุน ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ สงัคมและการเมืองซงึเป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง : 

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ

ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทุน 

 

2. ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมทีเกียวข้อง ซงึอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดับความ

นา่เชือถือของผู้ออกตราสารเพือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 

3. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Risk) 

คือ ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน

หากคา่เงินตราสกลุต่างประเทศมีการเปลียนแปลง 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

กองทุนอาจใช้เครืองมือป้องกนัความเสียงดงักล่าวโดยขนึอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการซงึอาจมีต้นทนุสําหรับการทํา

ธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพมิขนึ 

 

4. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 

สญัญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึนลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืนฐานดงันนัหากกองทนุมีการ

ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์พืนฐาน(Underlying Security) 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือลดความเสียงเท่านนั 

ทงันี การป้องกนัความเสียงดงักล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีเพิมขนึหากอตัราแลกเปลียนมีการ

เปลียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัทีกองทุนคาดการณ์ไว้อย่างไรก็ดีกองทุนยงัคงมีความเสียงจากการทีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิ

ตาม ดงันนั เพือลดความเสียงดงักล่าวกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนหรือธนาคารพาณิชย์ 
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5. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) 

ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผู้บริหาร, การเปลียนแปลง

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ

ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทุน 

 

6. ความเสียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 

กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรง

ตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถงึอาจทําให้กองทนุเกิดความเสียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ซงึมีผลต่อ

ผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง : 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน

ปัจจยัพืนฐานต่างๆของประเทศทีกองทนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนนัๆเพือลด

ความเสียงในสว่นนี 
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ข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 

 

วธีิการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน 

 การสังซือหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

 

 

 

ทงันี จํานวนเงินขนัตําของการสังซือครังแรก และจํานวนเงินขนัตําของการสงัซือครังถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว 

 

การเสนอขายในระยะเวลาเสนอขายครังแรก 

ท่านสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

ระหวา่งวนัที -  กรกฎาคม  ตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น.  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกให้แก่ประชาชนทวัไปในราคาหน่วยลงทนุทีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท 

บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทงันี หากยอดรวมการสงัซือมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทนุ

ของโครงการก่อนสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครังแรก โดยจะปิด

ประกาศทีสํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)  และ/หรือทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 

โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริมทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครังแรกภายใน  วัน 

นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยหากวนัทําการซอืขายหนว่ยลงทนุ

ดงักล่าวตรงกับวนัปิดทําการหรือเป็นวันทําการทีไม่สามารถซือขายหน่วยลงทนุได้ให้เลือนเป็นวนัทําการถดัไป  

บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซือหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทงันี 

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการกําหนดให้วันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ

ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทนุลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุน

ปลายทางจดทะเบียน และเป็นวนัทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการ

ของตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการทีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ

ชําระค่าซอืหนว่ยลงทนุจากกองทุนปลายทาง และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิมเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวันทีเป็นวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ผู้สงัซือหน่วยลงทนุสามารถซือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองที 

- บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังซือหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสงัซือหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทงันําใบคําสงัซือ

หน่วยลงทุน และเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทังส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีบริษัท

จดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนตงัแต่ 2 คนขึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจัดการจะจดแจ้งชือ   

ผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านนัเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินทีได้จากการ

ขายคืนหน่วยลงทนุหรือ เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลทีมีชือตามเงือนไขการลงนามในคําขอเปิด

บญัชีหนว่ยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทุน 

ทงันี ผู้ลงทนุทีสนใจสงัซือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบญัชีซือหน่วยลงทุนด้วยตนเองทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)  หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ ลงทุนทีสนใจจะสังซือหน่วยลงทุน

ต้องกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐาน

ประกอบตามทีระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี  และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอืนใดตามทีบริษัทจัดการกําหนด

เพิมเติม (ถ้ามี) ไปทีบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจดัการ

กําหนด 

ในการสงัซือ ผู้สังซือรับรองทีจะซอืหน่วยลงทนุตามจํานวนทีสงัซอืหรือน้อยกว่าทีสงัซือไว้ตามทีบริษัทจดัการจะ

พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการสงัซอืดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบียใน

กรณีทีไม่ได้รับการจดัสรรตามจํานวนทีสงัซอื  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสังซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทงัหมดทีมีคําสงัซือหน่วยลงทุนในวันทําการซือขาย

หน่วยลงทุน  เว้นแต่กรณีตามเรือง “การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั และเรือง การหยุด

ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ ซือหน่วย

ลงทนุไว้ในเรือง “เงอืนไขการขายหน่วยลงทุน”  

ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุสามารถยืนเอกสารการสงัซือหน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจดัการ 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และเมือเจ้าหน้าทีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ  รับ

ซอืคืน (ถ้ามี) ได้ตรวจสอบเอกสารการสงัซอืและเงินค่าสงัซอืว่าครบถ้วนถกูต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสงัซือหน่วย

ลงทนุทีเจ้าหน้าทีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สงัซือไว้เป็นหลกัฐาน  

ทงันี การสังซือหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ

ขายหน่วยลงทุนแล้วเพือให้บริษัทจดัการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผู้สงัซือจะไม่สามารถยกเลิกคําสงัซือหน่วยลงทุนได้ 

เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง

ดงักล่าว ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
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ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี โดยจะปิด

ประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศใน

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลกัเกณฑ์เพมิเติมสําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

1. ในการจดัการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออม บริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานใน

การตรวจสอบการซือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมกําหนดโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน 

2. บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการซือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุน

ชนดิเพือการออมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมรีายการตามหลกัเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ และ/หรือ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด โดยจะนําส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทนุทีซือหน่วยลงทนุจนถงึสินสดุระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามทีหน่วยงานทีมีอาํนาจตาม

กฎหมายประกาศกําหนด 

สําหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือการออม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนชวัคราว / ถาวร

ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วันทําการก่อน

การใช้สิทธิปิดรับคําสงัซือหนว่ยลงทนุ โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน  วนันบัแต่วนัเปลียนแปลงดงักล่าว 

 
การจดัสรรหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีมีการสงัซอืหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สงัซือหน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทุน

ตามทีสงัซอืหลังจากทีได้ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีทีมีการสงัซือหน่วยลงทนุเกิน

กว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนในการสังซือโดยใช้หลกัการ “สงัซือก่อน ได้

กอ่น” ตามวนัทีทีได้รับคําสงัซือพร้อมเงินค่าซือหน่วยลงทนุเต็มจํานวน 

 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก  : 
 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทนุบวก

ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขาย

หนว่ยลงทนุดงักล่าวเป็นราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทงันี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดทีระบุไว้ใน เรือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ

คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ดําเนนิการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง” 

ทงันี บริษัทจัดการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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 วธีิการขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือการลงทุน

สําหรับผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 
 

ผู้สนใจสงัซอืหน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั หนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทนุ พร้อม

กบัใบคําสงัซอืหน่วยลงทุน ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุนสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

ได้ทีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีชวน

ส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

โดยผู้สนใจสงัซอืหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

ทงันี ในการเปิดบญัชีเพือซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเป็นครังแรก บริษัทจัดการจะจดัให้มี คู่มือการลงทุน

ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนซงึผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตัิตามเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก

การลงทนุในกองทนุ 

อนงึ การลงทนุในหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออมเพือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนนั ผู้สงัซือ หรือผู้ลงทนุมี

หน้าทีต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถ

ศกึษาได้จากคูมื่อการลงทุน) 

 

การรับชําระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

(1)  ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซอื โดยชําระเงินค่าซอืหน่วยลงทุน

เป็นเงินสด เงินโอน เชค็ ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต

หกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอนืใดที

บริษัทจดัการกําหนด ทีรับคําสงัซือภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเท่านนั 

โดยผู้สงัซือจะต้องลงวนัทีตามวนัทีทีสงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือบญัชเีงนิฝากประเภทกระแสรายวนั 

หรือประเภทออมทรัพย์ ทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดงัต่อไปนี 

  -  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

  -  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 -  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 -  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารพาณิชย์อนืใดทีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและ

บญัชีสงัซอือนืๆ เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดย

จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

( ) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารทีผู้สงัซอืชําระค่าซือหน่วยลงทนุไม่

สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงั
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จ่ายเงินธนาคารทีผู้สงัซอืชําระค่าซอืหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครังแรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม 

บริษัทจดัการจะยกเลิกคําสงัซือนนัๆ ทนัที 

( ) ในการชําระค่าซือหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีทีผู้สงัซอืหนว่ยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืนที

จัดตังโดยบริษัทจดัการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สงัซือหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็ม

จํานวนจะหกักลบลบหนีกบับริษัทจดัการไม่ได้ 

( ) ผู้ลงทนุทีสงัซอืหน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสงัซอืหน่วยลงทุนและขอคืน

เงนิค่าสงัซือหน่วยลงทนุไม่ได้ 

 
2. INTERNET (ถ้ามี) 

เมือผู้ถือหนว่ยลงทุนทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เนต็เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินใน

บญัชีเงินฝากเป็นจํานวนทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงินจํานวนดงักล่าว

มายงับญัชีสงัซอืหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิดขึน 

 
. บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เมือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือหน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มี

การหกัเงินในบัญชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง และโอนเงิน

จํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสงัซอืหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิดขนึ 

 
4. บริการการลงทนุตามแผนการลงทุนอตัโนมตั ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี) 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนแบบสมําเสมอด้วยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงนิฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีเงินครบตามทีระบุไว้ใน “หนงัสือยินยอมให้

หกับญัชีเงินฝากเพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” เท่านนัเพือซอืหน่วยลงทนุหากเงิน

ในบัญชีเงินฝากของผู้สงัซือในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเพือซือหน่วย

ลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือหน่วยลงทนุมากกว่า  กองทนุ และเงินใน

บญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอทีจะซือหน่วยลงทุนได้ครบตามทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทงัหมด บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากตามเงือนไขและข้อกําหนดทีระบุใน“หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก

เพือซือหน่วยลงทุน และใบคําสงัซือหน่วยลงทุนล่วงหน้า“ ทงันีบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชี

เงนิฝากในงวดถดัไปตามปกติ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอทีจะหกัออกจากบญัชีเงิน

ฝากเป็นจํานวน  เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใช้บริการสงัซือหน่วยลงทุนด้วย

วิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนรายดงักล่าวทนัที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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5. การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุโดยวิธีการอืนๆ  
 

บริษัทจดัการอาจเพิมเติมวิธีการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุโดยวิธีการอนืๆ เพือเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใด

เพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีทบีริษัทจดัการจะเริมชําระเงินค่าซอืหน่วยลงทุนโดยวิธีการอนืๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน 

(ถ้ามี) หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุชําระเงินค่าซอืหน่วยลงทนุถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการ

เก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุนแล้วนนั หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการ

ขายหน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ

หน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบัญชี

กองทนุทีบริษัทจัดการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือ

หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสังซือหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะ

ใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้เมือสินวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วนัทีได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุเป็น

เกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุทีผู้ ซือจะได้รับต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็นที

เรียบร้อยแล้ว 
 

การจัดสรรหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามทีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสงัซอืก่อนได้ก่อนตามวนัทีได้รับ

ใบคําสงัซอืพร้อมเงินคา่ซือเตม็จํานวน  

ในกรณีทีการสงัซอืพร้อมกัน บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนทีซือเข้ามา ทงันี บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างส่วนหรือทงัหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   
   

 การคืนเงนิค่าซือหน่วยลงทุน 

 การเสนอขายครังแรก: 

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สงัซือหน่วยลงทนุ ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงือนไขทีกําหนด

ดงัตอ่ไปนี 

(1) กรณีทีบริษัทจดัการยกเลิกการจดัตงักองทุนรวมทีอยูร่ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก 

บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน  วันนับ

แต่วนัทียุติการขายหน่วยลงทุนนนั และจะดําเนินการคืนเงนิค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขนึ

จากเงินทีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือหน่วยลงทุน ภายใน  วนันับแต่วนัถดัจากวันยุติการ

ขายหนว่ยลงทนุ 
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(2) กรณีทีบริษัทจัดการยกเลิกการจดัตงักองทุนรวมหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

หากเกิดกรณีตามทีระบไุว้ในหนงัสือชีชวนส่วนข้อมลูโครงการเรือง “เงือนไข (อายโุครงการ)”  

บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน  

เดือนนบัแต่วนัสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ ตามวิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครังแรก 

ในกรณีทีผู้ สงัซือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการคืนเงินชําระค่าซอืในส่วนทีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายชือผู้สงัซือหน่วย

ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังทีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน  วนัทําการนบัจากวนัทีบริษัท

จดัการได้รับเงินค่าซือหน่วยลงทนุทีไม่ได้รับการจดัสรรนนั 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

 ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใด (“กองทนุ

เปิดต้นทาง”) ตามทีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด  โกลบอล 

ซสัเทนเนเบลิ อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวิตี ฟันด์ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

 ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดให้ทําการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน

ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 

ยูไนเต็ด โกลบอล ซสัเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ฟันด์ นนั บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน 

(ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

    
เงอืนไขในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ 

 หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ และชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิด

ต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอีกกองหนงึ (“กองทนุเปิดปลายทาง”)  โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนํา

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) 

เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใด  ๆผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณี

เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุนเดียวกนัเท่านัน บริษัท

จัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจาก

บริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

 ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีทําการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตวัแทน

ขายของบริษัทจดัการนนั อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสบัเปลียนได้ ทงันี ขนึอยู่กบัระบบงานของตวัแทนที

ทําการเปิดบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคญั 

 อนงึ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 

ยไูนเต็ด โกลบอล ซสัเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ฟันด์” กบักองทนุเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของ
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บริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การ

สบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไป

ตามเงือนไขในการสบัเปลียนการถือหนว่ยลงทุนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทงั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุรับคําสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้

ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทาง

ทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้  

ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ เพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 

 

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบริษัทจดัการกําหนดเท่านนั การ

สบัเปลียนการถือหนว่ยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนึง (“กองทนุเปิดต้น

ทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ใน

โครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพือ

นําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามทีได้

ระบุไว้ในข้อ  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย

บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมือผู้ ถือหน่วย

ลงทนุยนืคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ทงันี บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทนุก็ได้

โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะ

กรณีเป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านนั บริษัท

จดัการไม่อนญุาติให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณา

จากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

ในการจัดการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนนั บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงิน

ลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนโอนย้าย

หน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะคํานวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแตล่ะรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน 

ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

ทงันี วนัทีลงทุน หมายความว่า  วันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทนุในกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิด

เพือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหนว่ยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทนุ
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ชนิดเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือการออมของ

รายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจัดการจะจดัทําและจัดส่งหนงัสือรับรองการสับเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทนุ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด ทงันี บริษัท

จดัการจะจดัส่งให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลาทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุ สามารถสบัเปลียนหนว่ยลงทนุตามทีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี 

( ) การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยัง

กองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิด

เพือการออมตามทีบริษัทจดัการกําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข 

และวิธีการตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด  

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ 

โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

(กองทนุเปิดต้นทาง) ไปยงักองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน (กองทุนปลายทาง) 

ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนเปิด

ให้บริการทางเวป็ไซด์ของบริษัทจดัการ 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การ

บริหารของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของ

บริษัทจดัการอืน 

ก. กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็น

กองทนุเปิดต้นทาง  

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอีกกองทุนหนึง ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท

จดัการอืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทรีะบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน   

ข.    กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนดิเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็น

กองทนุเปิดปลายทาง 
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การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืน (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 

(“กองทนุเปิดปลายทาง”)  

ผู้ลงทุนจะต้องดําเนินการให้บริษัทจัดการอืนของกองทุนเปิดต้นทาง ชําระเงินทีได้จากการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากทีบริษัทจัดการได้เปิดไว้ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทัง

ดําเนินการให้มีการจดัทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปลียนหน่วยลงทนุให้แกบ่ริษัทจดัการ    

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมเพือการ

ออมหรือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปลียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือ

กองทุนอืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเงือนไข

ทีระบไุว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนงัสือชีชวน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขา

ออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเงือนไข ตามทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชชีวน 

อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพมิเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทุน

รวมอืน  (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการ

ออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขนึอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

ทงันี การสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ 

และ/หรือหนงัสือชีชวน 

ทังนี สําหรับการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

(“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนรวมอืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัท

จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้ากอ่นวนัเริมเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้  

ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ เพือประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือการออม

หรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมไปยงักองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมอืน 

บริษัทจดัการจะโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงัหมดภายใน  วนัทําการนบัแต่วนัที

ได้รับคําสงัจากผู้ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.

ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน 
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หลกัเกณฑ์เพมิเติมสําหรับหนว่ยลงทนุชนดิเพือการออม 

ทงันี บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสงัสบัเปลียน (ขาเข้า) เป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัทจดัการ

เห็นว่าการหยดุรับคําสงัสับเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทนุเปิด

และผู้ ถือหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยว่า  วนัทําการก่อนการใช้

สิทธิปิดรับคําสังสับเปลียน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน  วนันบัแต่วนัเปลียนแปลงดงักล่าว 

 

  วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสงัสบัเปลียนหน่วย

ลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามเงือนไข หรือ

หลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนดของทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน โดย

คํานงึถงึผลประโยชน์สูงสุดทีจะเกิดขนึแก่กองทนุ และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั  ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า ผ่านการประกาศทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ โดยการสับเปลียนหน่วย

ลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนดของทงักองทุนเปิด

ต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

 

       ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลยีนการถือหน่วยลงทุน  

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ และชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการ

สบัเปลียนจะกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนดงันี  

( ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทนุจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการ

สบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)   

 (2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปลียนหน่วยลงทนุจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้ 

ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันทีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย

คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทงันี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น

จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการ

สบัเปลียนจะกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนดงันี  

( ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการ

สบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ   



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซสัเทนเนเบลิ อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวิตี ฟันด์  26 

( ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

( . )  การสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิดต้นทางทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ การกําหนด

ราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้า

วนัทีบริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง  

( . ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมทีอยู่ภายใต้

การบริหาร ของบริษัทจดัการอืน การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุเมือสินวันทําการที

บริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซอืหนว่ยลงทุนจากกองทนุเปิดต้นทาง  

ทงันี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือคืนในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้น

จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
  ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนตามทีได้ระบุไว้ในเรือง 

“คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากผู้สงัซอืหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม” 
   
  วธีิการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน  

  บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสงัสบัเปลียนได้ทีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ

ซอืคืน (ถ้ามี) 

  (2) ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเท่านนั  

  (3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสงัสบัเปลียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทงัส่งมอบ

เอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามทีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซอืคืน (ถ้ามี) 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนเงินทีต้องการสบัเปลียนในใบคําสังสบัเปลียนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลียน (ถ้ามี) ซงึคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมด

ทีปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน

ประสงค์จะสบัเปลียนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนนั 

ทงันี บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสงัสับเปลียน

ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวน

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี 

(4.1)  กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ในเรือง “ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสับเปลียนการถือหน่วย

ลงทุน” ในวันทําการถดัจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปลียนออก
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ดังกล่าว และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันทีมีการ

กําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปลียนเข้าดังกล่าว  

   (4.2)  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดต้นทางในวันทําการถัดจากวันทีมีการกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของรายการ

สบัเปลียนออกดงักล่าวของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง

ตามเกณฑ์ในเรือง “ราคาขายและราคารับซือคืน กรณีสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัจดทะเบียน

กองทุนสําหรับการสบัเปลียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หรือในวันทําการถัด

จากวันทีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลียนเข้าดงักล่าวสําหรับการสบัเปลียน

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก 

  (5) ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลียนไม่ได้ หากรายการ

ดงักล่าวนนั บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทํารายการจนเสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่า

กรณีใดๆ ทงัสนิ 
 
  การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อืนๆ 

 บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์อืนๆ เพือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมรับสบัเปลียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์อืนๆ บริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
เงอืนไขอืน : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตาม

หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์

โดยรวมของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถ

ใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้ 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

 กรณีรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทนุ 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 

 

ผู้ลงทุนทีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสงัขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเริมเปิดทําการ ถึงเวลา 14.00 น. 

ทงันี บริษัทจดัการจะประกาศวนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รับ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง

ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ  

ทงันี บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทนุภายใน  วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของ

วันทําการรับซอืคืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทนุต่างประเทศ

ทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ ซึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเกียวกบัวันหยุดทําการในต่างประเทศดงักล่าว

ไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการอืนใดอนัจะ

เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่าย

เป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนุนการขาย

หรือรับซอืคืน (ถ้ามี) ทงันี ตามทีผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทงันี ในกรณีทีมีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามทีแจ้งไว้ได้ เช่น 

บญัชีเงินฝากเป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ 

บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอืนๆ บริษัทจัดการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อม

สงัจา่ยเฉพาะระบชืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

- บริษัทจดัการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การสังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ 

-  ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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บริษัทจดัการกําหนดให้วันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ

ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที

กองทุนหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการ

ของตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการทีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ

ชําระค่าซอืขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามทีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพมิเตมิ 

บริษัทจดัการจะประกาศวันทีเป็นวันทําการซือขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ

บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวัน – เวลาซือขาย สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัส่งคําสัง

ล่วงหน้า ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดทีจะเกิดขึนแก่กองทุน และผู้ ถือหน่วย

ลงทนุเป็นสําคญั ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลักเกณฑ์เพมิเตมิสําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ในการจดัการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนนั บริษัทจัดการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุ

บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” 

(First In First Out – FIFO) ทงันี วนัทีลงทุน หมายความว่า  วันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม

หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออม 

หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือ   

การออมของรายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจัดการจะจัดทําหนงัสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือ

การออม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่ง

หนงัสือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเมือมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุเพือเป็นข้อมูลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการ

ดําเนินการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิมเติม หรือเก็บไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของ

กรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

 

 หลักเกณฑ์การซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ฟันด์ จะพิจารณารับซือคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ  ครังตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ ทงันีบริษัทจัดการจะประกาศ

วันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หากวัน

ดงักล่าวเป็นวันทีไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลือนเป็นวันทําการถดัไป ทงันีการรับซือคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมัติจะพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของ ตราสารทีกองทุนไปลงทุน หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไร

สะสมของกองทนุ และ/หรือดอกเบียค้างรับทีได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) 

1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ  ครัง โดย

ถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้สังขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัท

จดัการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และกองทุนอาจจะเริมพิจารณารับซือคืนหน่วย
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ลงทุนอตัโนมัติในช่วงระยะเวลา  วันแรกได้ ทังนี การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้

จํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีรายชืออยู่ตามหลักฐานที

ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือต่อ

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้เมือสินวนัทํา

การรับซอืคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

ทงันี ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทนุอนัเนืองมาจากมูลค่าหน่วยลงทนุนนัอาจจะต้องถูก

หกัด้วยค่าใช้จา่ยทีเกิดขนึ เช่น ค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกิดขนึจริงจากการดําเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ

จะนําเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติดังกล่าว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีผู้ถือหน่วย

ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน  วันทําการนับถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ โดยมิให้นบัรวมวันหยุดทําการของผู้

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้

ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ ซงึจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ

เกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ  ใน

โครงการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอนืใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะ

ระบุชือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนตามทีผู้ ถือหน่วย

ลงทนุแจ้งความประสงค์ไว้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีรายชือตาม

หลกัฐานทีปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. สําหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสังขายคืน

หนว่ยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกในช่วงทีมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
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วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุ 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการส่งคําสังซอืหรือคําสงัขาย

คืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลักเกณฑ์ที

บริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบริษัทจดัการกําหนด ได้ทีบริษัทจดัการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด     

ต้นทาง ซึงได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง 

(ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทงันี หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือ

การออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการและภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืนได้ 

อนงึ ผู้ ถือหนว่ยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงเพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขนึอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ เพือ

ประโยชน์สงูสุดของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยงักองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมอนื บริษัทจดัการจะโอน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงัหมดภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัทีได้รับคําสังจากผู้ ถือหน่วย

ลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด

เป็นอยา่งอนื 
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เครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนมีเครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) 

- กองทุนรวมทัวไป 

อตัราคา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ  ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิมเตมิ 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซือขายใด โดยมีมูลค่า

ตงัแต่ร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แล้วแต่กรณี บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง 

(Liquidity Fee) ได้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ  ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป

ตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด ซงึจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สิน

ทีกองทุนลงทนุ หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจยัอนืใดทีกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ทีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการ

อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้อง

เทา่ทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนนิการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ทีเรียกเก็บจริง โดยปรับเพมิได้ไม่เกินอตัราสงูสดุทีกําหนด

ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิมระดบัมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ

ถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีได้ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ และในหนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวม หรือผา่นทางช่องทางอืนทีบริษัทจดัการกําหนด   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ และ/หรือเงือนไข และอตัรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกได้ โดยบริษัทจดัการ

อาจเรียกเกบ็ Liquidity Fee แตกต่างกนัได้ในแต่ละวันทีมีการใช้เครืองมือนี และขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุ

ทกุชนิดมาใช้ในการพจิารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมือ Liquidity Fee ในวนัทําการนนัได้ 

ทงันี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ 

ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิม

ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Anti-dilution – ADLs) และ

สามารถใช้ร่วมกบัเครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวตัถปุระสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึกบัผู้ ถือหน่วยลงทุนทียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแตอ่ยา่งใด 
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ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่อง

นีกไ็ด้หากกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคญั 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษทัจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางได้ 

 

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) 

- กองทุนรวมทัวไป 

อตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ  ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้อนต้นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(Swing Pricing) ซงึบริษัทจดัการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ในการคํานวณราคาซือขายหน่วยลงทุนเพือให้

สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด ซึงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่าง

ต่อเนือง, กองทุนมียอดซือหรือขายสุทธิในสดัส่วนทีสูงเมือเทียบกบัขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือ

ยอดซือสุทธิในวันทําการใดเกินกว่าอตัรา Threshold ทีกําหนด, มี bid – ask spread ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขาย

ทรัพย์สิน, เกิดความผนัผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน, ตลาดซือขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องทีลดลงจากปกติ, มีการซอืขาย

ทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อนืทีส่งผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุ หรือปัจจยัอนืใดทีกระทบสภาพคล่อง

ของหลกัทรัพย์ทีกองทุนลงทุน ทงันี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือ

สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและ

เงือนไข ณ ขณะนนัๆ โดยบริษัทจดัการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึง ดงันี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทกุวนัทําการตามมลูค่าซือขายหนว่ยลงทุนสทุธิ (Full Swing Pricing) หรือ 

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการทีกองทุนมีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing)         

โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายทีมีปริมาณการซือและขายทีส่งผลกระทบต่อ           

ผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทงันี รายละเอยีดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัทีมีการใช้เครืองมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Swing Factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร  ซงึจะ

ปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ

พิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมอื Swing Pricing ในวนัทําการนนั  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทนุทีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทนุในวนัทําการทีมีการ

ใช้เครืองมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจ

เรืองต่างๆ ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการนนั  ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลง

การดําเนินการใดๆ ทีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการนนั  แม้
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หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทนุทงัหมดหรือบางสว่นของวนัทําการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ

ซอืหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเชค็ทีเรียกเกบ็ไม่ได้นนัไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหาร   

ความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

 

ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียงสภาพ

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 หรือเกิดเหตกุารณ์อืนทีทําให้เกิดต้นทนุในการซือขายทรัพย์สินของ

กองทุนอย่างมีนัยสําคัญ  หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน  โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้อง

เทา่ทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนนิการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ  

ทงันี บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวนัทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทนุสุทธิ

ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทังหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด ทงันี 

รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่าง

กนัในแตล่ะวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้ 

บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี 

. มลูคา่การซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียน       

หน่วยลงทุนออก และ/หรือ 

. มลูคา่การซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียน       

หน่วยลงทุนออก 
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ซงึบริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด ( ) และ ( ) ในระดบัทีตา่งกนัได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทนุทีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทนุในวนัทําการทีมีการ

ใช้เครืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ 

ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ 

ทีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็ค

ค่าซอืหน่วยลงทนุทงัหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนนัไม่สามารถเรียกเก็บเงนิได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วย

เช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นนั ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ และขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมูลของหนว่ยลงทนุทุกชนิดมาใช้ในการ

พิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้เครืองมอื ADLs ในวนัทําการนนั  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ ทีทํารายการซือหน่วยลงทนุและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขาย

คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกเพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริษัทกําหนดไว้ รวมถงึบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนด

เพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและ

สบัเปลียนหนว่ยลทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซงึจะปรับเพิมไม่เกินอตัราสูงสุดทีระบุไว้ใน

โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่าน

ทางชอ่งทางอนืทีบริษัทจดัการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ทีเรียกเกบ็นีจะนํากลบัเข้ากองทนุ  

อนงึ บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียง

สภาพคล่องอนืได้  

อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนีมีวตัถปุระสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึกบัผู้ถือหน่วยลงทนุทียงัคงลงทุน

ในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ย่างใด 

ในกรณีเข้าเงือนไขตามทีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจะใช้หรือไม่ใช้เครืองมือบริหารความเสียงสภาพ

คลอ่งนีกไ็ด้หากกองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสําคญั 

 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษทัจดัการอาจจะพจิารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางได้ 

 

2. การกําหนดเงอืนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทต้ีองแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 

- กองทุนรวมทัวไป 

เมือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ จะต้อง

แจ้งบริษัทจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา  วนัทําการ 
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รายละเอียดเพิมเติม 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางทีบริษทัจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทนุ

รวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อนืทีอาจมีผลกระทบกบัสภาพคล่องในการซือขายทรัพย์สินของกองทนุอย่างมี

นยัสําคญั หรือปัจจัยอืนใดทีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล

ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้

เพือให้สามารถดําเนินการภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ ทงันี บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที

แตกตา่งกันในแตล่ะวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนีได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลด Notice Period ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซงึจะปรับเพิมไม่เกิน 

Notice Period สูงสุดทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือ     

ชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอืนทีบริษัทจดัการกําหนด  

ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ 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  วนัทําการ ในทกุรอบเวลา  วนั 

 

รายละเอียดเพิมเติม 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีทีเกิด

สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง 

ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซือขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุน

ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุ, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอน

มากกว่า Redemption Gate ทีกําหนดไว้ หรือปัจจยัอนืๆ ทีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทนุลงทุน ทงันี บริษัท

จดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้เครืองมือนี และสามารถกําหนด

เงือนไขเพือบง่ชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ 
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ในกรณีทีบริษัทจดัการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุเทียบกบัมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทงัหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด ทงันี รายละเอียดวิธีการคํานวณ

เป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือคืนหนว่ยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสดัสว่น (pro rata 

basis) ของคําสงัรับซอืคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ณ วนัทีใช้ Redemption Gate ทงันี คําสังรับซือคืน

หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกส่วนทีเหลือนนั บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับ

คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับ

กอ่นหลงัของคําสงัรับซอืคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสงัรับ

ซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกส่วนทีเหลือจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทีส่งคําสงัดงักล่าวได้ และบริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้

เครืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนนั 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกําหนด หรือการใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีทีไม่

สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนทีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจจะยกเลิกคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียน

หนว่ยลงทนุออกทงัหมดทีค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีถูกยกเลิกคําสงัโดยไม่ชกัช้า 

อนงึ บริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ

ซือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุนหรือ

สบัเปลียนหนว่ยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้ได้ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด 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 
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การดําเนินการในกรณีทีผู้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารทีลงทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. 9/2564 

เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป กองทุนรวมเพือผู้ ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และ

กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจาก

สํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับ

การซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับคําสงัซอืหรือคําสงัขาย

คืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอืุนใดดงัต่อไปนี ซงึไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน

เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนนัๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตน

อนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย

หลกัทรพัย์ทีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซอืขายลว่งหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฎข้อเท็จจริงซึงบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมี

ความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี และการเลิก

กองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนงึเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซอืขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกิน

กว่า  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ทงันี กรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการ

รับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจาก

เฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซงึกองทนุรวมเปิดให้รับซือคืนหนว่ยลงทนุเท่านนั 
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ทงันี บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนงึ หากบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริต

และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สิน

คงเหลือทีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่จะไม่ได้รบัผลกระทบจากการขายคืนนนั 

บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสงัซือหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมูลค่าตังแต่  สตางค์ขึนไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ .  ของ

มูลค่าหรือราคาทีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัซือหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อ

ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอนืและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัซือ / คําสงัสับเปลียนหน่วยลงทุน เป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีทีบริษัท

จดัการเห็นว่า การหยดุรับคําสงัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสังซือ/คําสัง

สบัเปลียนหนว่ยลงทนุ  โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางทีเข้าถงึได้ง่ายและทวัถงึ 

การหยดุขายหรือรับซอืคืนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามประกาศ 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

เงอืนไขทผู้ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิ และข้อมูลเกียวกับการถูกจาํกัดสิทธอิอกเสียงใน

กรณีทผู้ีถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีประกาศกําหนด หรือในกรณีอืน (ถ้ามี) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถกูจํากดัสิทธิ กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย

ลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็น

กรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนน

เสียงของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู ่

 

ข้อมูลจาํนวนบุคคลทถีือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกัดในการใช้สิทธอิอกเสียงทีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน (ถ้ามี)  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกิน  ใน  ได้ที website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 

 

วธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทนุ 

1. ตามหลกัเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม  

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ

การออมหรือหน่วยลงทุนชนดิเพือการออม ทงันี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

3. ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทนุในชว่งทีกองทนุรับซอืคืนหน่วย

ลงทนุอตัโนมตั ิ

 

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กบั 

ผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

และ/หรือรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้

ภายหลงั ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลง หรือ

เพมิเตมิรูปแบบและ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้  
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ช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ทีกองทุนรวมลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ที

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

 

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทนุรวม 

ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตดิต่อได้ที  

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

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

 

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของ

กองทนุรวม 

ไม่มี 

 

ภูมลํิาเนาเพอืการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายทีไม่มีภูมลํิาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างองิทีอยูข่องบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นภมูลิําเนาเพือการวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเกียวกับบุคคลทเีกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จนิดาวงศ์ กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2. นางสุนรี พบิลูย์ศกัดิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

3. นายเจิดพนัธ์ุ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการผู้จดัการอาวุโส สายพฒันาธุรกจิ 

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 31 มีนาคม 2565)  

3. มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุนรวม  

 เทา่กบั ......................................... บาท (ข้อมลู ณ วนัที ...............................................) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจิดพนัธุ์ นธิยายน กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ9.  

9. นายชลชั เตมิศรีเจริญพร 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 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงนิ), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชบีณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี, 

เกียรตินิยมอนัดับ1), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธิราช 

 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 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 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก,  

    บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกัด 

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 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก, 

    บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสกิรไทย จํากดั 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายกาย ศิริพรรรณพร*, CFA 

ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ, 

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต   

(International Securities,   

      Investment and Banking),  

      University of Reading, UK   

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(International Program), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ),  

บลจ. ธนชาต อีสท์สปริง จาํกดั 

 ผู้จดัการกองทุน (การลงทุนต่างประเทศ),  

บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก สายการ

ลงทนุ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 เจ้าหน้าทีวิเคราะห์อาวโุส (ทีปรึกษาทางการเงิน), 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์  

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

* ปฏบิติัหน้าทเีป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 

 

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดังนี  

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ (ถ้ามี) 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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9. รายชือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคือ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอดุม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ

นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลมิสกลุ 

บริษัท พีวี ออดทิ จํากดั 

/  ชนั  อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  

โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอืนทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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อัตราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนท ี  : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

       แต่ตํากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ทีมีเงือนไขตามประกาศทีเกียวข้องกบัการลงทนุกําหนด ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี 

.   มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   

.   เป็นธนาคารออมสิน  ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 

       ทีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20%1 

 

      

 

 5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

.   เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกึงทุน SN หรือศกุกู  

       ทีผู้ออกจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    

       ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

.   เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนงึดงันี 

       . .   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

       . .   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมี 

                  รายละเอียดตามแบบ filing 

       5.2.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี < 397 วนั  

                  นบัแต่วนัทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม . .  หรือ  

                  5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น 

                  บคุคลดงันี 

                 . . .   ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย 

                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  

                 . . .   ธนาคารออมสนิ  

                 . . .   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

                 . . .   ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

                 . . .   บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทนุ 

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

                 . . .   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

                              ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

                 . . .   ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้า 

                              แหง่ประเทศไทย  

                 . . .   ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

                 . . .   บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

.   มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

.   ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชาํระหนี >  วนั นบัแต่

วันทีลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 6 

 

ทรัพยส์ินดงันี 

6.1  ตราสารทนุทีจดทะเบียนซอืขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผู้ออกตราสารอยูร่ะหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ

ขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

.   ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขึนไม่วา่ตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุ้นของบริษัทดงักล่าวซือขายในกระดาน

ซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึบริษัททีอยู่ระหว่างดําเนินการ

แก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอนหุ้นออกจากการซือขายใน SET 

หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

.   หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม .  

6.   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  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 

                              ในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

( ) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุ 

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

                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมี 

                              รายละเอียดตามแบบ filing 

                 6.4.3.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี  

                               < 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และไม่ได้ 

                              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. .   สถาบนัการเงินต่างประเทศ 

                                               ทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคล 

                                               ตามข้อ . .3.3.1 – 6.4.3.3.2 

       6.4.4  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วัน  

                นบัแตว่นัทีลงทนุ ต้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ                  

                regulated market 

6.5  DW ทีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี ทีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั  

       investment grade 

       6.6.1  reverse repo 

       6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนว่ย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

       6.7.1  จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ 

                 การจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์ 

                 สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาด 

                 ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ 

                 หน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุ 

                 ทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักล่าวออกจาก 

                 การซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์                 

                 ตา่งประเทศ)  

       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ได้มีลกัษณะกระจาย 

                 การลงทนุในกจิการโครงสร้างพืนฐาน 

                 อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี  

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

6.8 หนว่ย CIS ทีมีเงอืนไขตามประกาศทีเกียวข้องกบัการลงทนุ

กําหนด ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจด

ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ 

SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ

หน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิ

ถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซอืขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการ

ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืนฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ 

แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด และ

มีลกัษณะตาม . .  

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 8 ทรัพยส์ินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ  (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
1  หรือไมเ่กิน % เมอืเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผูกพนัมีภูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมภีูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ไมม่ข้ีอกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที  : อตัราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุ่ม

กจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธรุกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรือ 

(2)  นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไมม่ข้ีอกําหนดเกียวกบั group limit  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF  

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

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีนติบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็น

ผู้ออก ผู้สงัจา่ย หรือคู่สญัญา 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% เฉลียในรอบปีบญัชี     

  เว้นแต่เป็น MF ทีมีอายุโครงการ <  ปี  

  ให้เฉลียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอายกุองทนุ  

  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทงันี เฉพาะ MF ทีมี 

  อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

      

 

 

 

 2 

  

ทรัพยส์ินดงันี 

2.1   B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้

มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด 

หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขาย 

ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า

ด้วยการขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน  เดือน 

2.4   total SIP ตามข้อ  ของส่วนนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 

ทีลงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุม่

เกินอายกุองทุนหรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทุนใน 

derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายุกองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซงึได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ  ในส่วนที  : อตัราส่วนการลงทนุที

คํานวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  แต่ไม่

รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III 

ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1   มีลกัษณะตาม . .  และ . .  ของข้อ  ในส่วนที  : อตัราส่วน

การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 

5.   ม ี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

มใิชเ่พือการลดความเสียง (non-

hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่ม ีการลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 

          ไม่เกิน % ของ NAV 

4 
รายละเอยีดของการคํานวณ ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั product limit 

 

ส่วนที  : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจาํนวนหุ้นของ

บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั 

2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกงึทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุูก 

ของผู้ออกรายใดรายหนงึ  

(ไม่รวมถงึตราสารหนีภาครัฐไทย 

หรือตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ) 

 

.   ไม่เกิน  ใน  ของมลูค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้

ออกตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสดุ ทงันี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อน

ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. 

อาจนํามลูค่าหนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีสินทางการเงนิ

ตามงบการเงินลา่สุดด้วยกไ็ด้โดยข้อมลูหนีสินทางการเงนินนัจะต้องเป็น

ข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไมมี่หนีสิน

ทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6

ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน  ใน  ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม

ข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง  เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืน

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา

เป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และ

มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

ให้ บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่

เกิน  ใน  ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครังเว้น
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

แต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program)ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม .  ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดย บุคคลดงันี  

. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

. บล. 

. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมลีกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม  – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง - ไม่เกิน  ใน  ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ ทีออกหนว่ยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

( ) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  

( . ) มีขนาดเล็ก  

( . ) จัดตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน  ปี  

( . ) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

4 

 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนงึ 

 

ไม่เกิน  ใน  ของจํานวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทนุ infra  

ทีออกหนว่ยนนั  เว้นแต่เป็นหนว่ย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

( )  มีขนาดเล็ก  

( )  จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายุไม่เกิน  ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 

 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทนุหนึง ไม่เกิน  ใน  ของจํานวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property  

ทีออกหนว่ยนนั  เว้นแต่เป็นหนว่ย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

( )  มีขนาดเล็ก  

( )  จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายุไม่เกิน  ปี 

( )  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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5 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี 

หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

6 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

 

ทงันีการคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า

ด้วยการลงทนุของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทเีรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 1 อตัราตามโครงการ 2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด (ทปีระมาณการได้)  

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดเพือการออม 

ไม่เกินร้อยละ 2.86225 ต่อปี 
ไม่เกินร้อยละ 2.86225 ต่อปี 
ไม่เกินร้อยละ 2.86225 ต่อปี 

1.2 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดเพือการออม 

ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ตอ่ปี 

ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ตอ่ปี 

ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ต่อปี 

1.2  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดเพือการออม 

ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ต่อปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ต่อปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ต่อปี 

1.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดเพือการออม 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ต่อปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ต่อปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ต่อปี 

1.4 ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทนุ 

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดเพือการออม 

ไมเ่กินร้อยละ 0.214 ตอ่ปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.214 ตอ่ปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.214 ต่อปี 

1.5 ค่าใช้จา่ยอนืๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น) 

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

 หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

 หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก 
 - ชนิดเพือการออม 

 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก 

 หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครังแรก 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ต่อปี 

ตามทีจา่ยจริง 

ตามทีจา่ยจริง 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280  ต่อปี 

ตามทีจา่ยจริง 

ตามทีจา่ยจริง 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280  ต่อปี 

ตามทีจา่ยจริง 

ตามทีจา่ยจริง 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทีประมาณการไม่ได้)  

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจา่ยจริง 

2.2 ค่าใช้จา่ยอนืๆ ตามทีจา่ยจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเกบ็จริงทงัหมด 3 

- ชนิดรับซอืคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
- ชนิดเพือการออม 

อตัราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี 
อตัราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี 
อตัราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี 
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ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อตัราตามโครงการ 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 4 

- ชนิดรับซอืคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
- ชนิดเพอืการออม 

 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหนว่ยลงทนุ 4 

- ชนิดรับซอืคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
- ชนิดเพอืการออม 

 

 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน 4  

 3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า 

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดเพอืการออม 

 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

 3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก 

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดเพอืการออม 

 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ5 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

- ชนิดรับซือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
 
- ชนิดรับซอืคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
 
- ชนิดเพอืการออม 

 

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทกุ 500 หน่วย 
หรือเศษของ 500 หนว่ย6 

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทกุ 500 หน่วย 
หรือเศษของ 500 หนว่ย6 

ไม่มี7 

5. ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทอียู ่และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 6 

6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลียเงินคืนกรณีเลิกโครงการ ตามทีธนาคารพาณิชย์กําหนด 

 

หมายเหตุ  

1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนืใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ  ทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลงอตัรา

ภาษีภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอนืใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทงัหมดหกัด้วยมูลค่าหนีสินทงัหมดทียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตงัแต่วนัถดัจากวนัทีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง

ล่าสดุจนถงึวนัทีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม ทงันี ค่าธรรมเนียมดงักล่าวได้รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน

ใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

4 ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สงัซอืหรือผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เทา่กนัได้ 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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5 ในกรณีทีเป็นการสบัเปลียนระหว่างกองทนุรวมเพอืการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว  แต่ทงันี  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปบริษัทจดัการอืนจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ .  ของมูลค่า

หน่วยลงทนุของวนัทําการล่าสดุก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุแต่ไม่ตํากว่า  บาท ต่อ  รายการ โดยบริษัทจดัการ

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเมือผู้ ถือหนว่ยลงทุนยืนคําสงัสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ 

6 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัทียืนคําขอทํารายการ 

7 บริษัทจดัการจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ทงันี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ  ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ใน

โครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน กอ่นการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขนึดงักล่าว โดยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที ซือขายหน่วยลงทุนทกุแห่ง

ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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ข้อมูลอืน ๆ 

1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทงันี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ

ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจดัการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พึงกระทําโดย

วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทีบริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏิบตัิทีบริษัทจดัการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซงึผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทีบริษัทจดัการ 

 

2. เพือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพันและกฎหมายทีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น 

ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนัตามทีระบุในข้อ 3. หรือในกรณีทีบริษัทจดัการ

หรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนืองจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย

ดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ

นโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามทเีห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ทีทําการของ

บริษัทจดัการ 

 

3. ข้อกําหนดเกียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ.  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า 

FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที  กรกฎาคม พ.ศ.  กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินทีไม่ใช่สญัชาตอิเมริกนั

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกบับญัชีของบุคคลทีอยู่ในบงัคับต้องเสีย

ภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซงึรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซงึมีถินทีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ

ผู้ซงึมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นนั นอกจากนียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย

ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA          (ซงึต่อไปจะรวม

เรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซงึถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพันตนกบัหน่วยงานสรรพากร

ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีมี

ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ

สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 

FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ

เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนนัจะได้รับผลกระทบทีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอตัรา  % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง

การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซงึจะเริมต้นตงัแต่วันที  กรกฎาคม พ.ศ.  เป็นต้นไป และเงินลงทุน

ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซงึอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงิน

อนืๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซงึจะเริมต้นตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย  

ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหกัเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั

กองทนุรวมทีเป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ

ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทํา

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ

ดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถงึอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา

รายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพือมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทงัเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง  และเพือให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและ

หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึงรวมทงัผู้ ทีเกียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของ

กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ

ดําเนนิการดงันี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที

เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี

ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลทีได้รับ เป็นต้น) ทีมีอยู่

ในบัญชีทังหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจูน์ทราบความเกียวข้อง

กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อทีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม

ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง เป็นต้น 

รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้าสถาบัน

การเงิน) ทงันี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว 

 (3) การดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง 

เพือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทงัเพือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ

โดยรวมได้รับประโยชน์เพิมขนึหากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีทีผู้ ถือ

หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ         

สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนงึหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า            ผู้

ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษัทจดัการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบุไว้ใน

คําขอเปิดบญัชี   

(1) ไม่รับคําสงัซือ/ สบัเปลียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุรายนนัได้ เพือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง ทงัน ีต้องไม่ขัดกับ

กฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ดําเนินการอืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์

เพมิขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือ

หลีกเลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที

เกียวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซงึในทางปฏิบัติ

บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที

กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องกําหนด) เท่านนั  

ทงันี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้

ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ทีเกียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูล

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

4. การซือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้

ภายหลงัการเสนอขายครังแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทงันี การซือขาย

หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิทีแตกต่างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว    

ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบการลงทนุก่อน 

 

ข้อกําหนดเกียวกบัการซือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี 

4.1 มลูคา่ขนัตําของการสงัซือหน่วยลงทุน มลูคา่ขนัตําของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน

ตํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตํา  

เนืองจากการซือขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 

สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสบัเปลียนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบักรมธรรม์ 

เช่น ค่าการประกนัภัย เป็นต้น ดงันนั การสงัซอืขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจงึมีข้อกําหนดในเรืองมูลคา่ขนัตํา

ของการสงัซือหน่วยลงทุน มูลค่าขนัตําของการสงัขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการสงัขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขนัตํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตํา ซงึอาจแตกต่างจากการซอืขายหนว่ยลงทุนเพียงอย่างเดียว 

ผู้ลงทนุทีซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ 

 

4.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือ  

ตวัแทนทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงนิสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ทีสามารถเรียกเก็บเงิน

ได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด คําสงัหกับญัชธีนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วย

วิธีอืนใดตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนดทงันี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขนัตําในการสงัซือหน่วยลงทุน วนัและ

เวลาทําการในการสงัซือหน่วยลงทนุ วิธีการในการสงัซือ วิธีการชําระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือ
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เอกสารการขายทีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสงัซือหน่วยลงทนุจะมีผลเมือบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงิน

ครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสงัซอืหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคําสงัซอื หน่วยลงทนุ

ของผู้ลงทนุทีซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ หากคําสงัดงักลา่วอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือ

การกอ่การร้าย หรือเข้าข่ายบคุคลทีบริษัทประกนัชีวติสงวนสิทธิในการพจิารณารับประกนั 

 

4.3 การรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

4.3.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่าน

บริษัทประกันชีวิต ทงันี บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขนัตําในการขายคืนหน่วยลงทุน เงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําส่งเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเพิมเติมตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

และ/หรือเอกสารการขายทีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ

ระยะเวลาทีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน  

ทงันี ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้

แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขนัตําและเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ สําหรับผู้ลงทนุทีซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต

ควบหน่วยลงทนุทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบับริษัทประกนัชีวิตภายใน 

 วันทําการถัดจากวนัคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

โดยมิให้นบัรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ

กองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และผู้ลงทนุทีซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะได้รับเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต ภายใน  วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุนของวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ต่างประเทศทีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ ซงึจะ

ส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ซงึบริษัทจดัการจะประกาศวนัหยุดทําการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ

เว็บไซต์ของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึงเป็นไปตามที

บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

อนงึผู้ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงทีมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิด้ 

4.3.2 การรับซือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติบริษัทประกนัชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติเป็นประจําทุกเดือน

เพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกนัภยั ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ 

ตามอตัราทีกําหนดในกรมธรรม์ ซงึมลูค่าในการขายคืนอาจตํากว่ามูลค่าขนัตําทีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิต

จะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทงันี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุด

ได้ทางโทรศพัท์ หรือชอ่งทางอนืทีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขาย 
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4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสงัซือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.5.2 สําหรับผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต  

ควบหน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 20.5.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ภายใน 10 วนัทําการ นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัสงัซอืหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ออก   ใบ

หนว่ยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทุน 

 

4.5 การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขนัตํา จํานวนเงินคงเหลือ

ขนัตํา และเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสงัตามแบบฟอร์มทีบริษัทประกนัชีวติกําหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมทีบริษัท

ประกนัชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นนัเท่านนัโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การสับเปลียนการถือ

หน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การทีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพือ

ซอืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอีกกองหนงึ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิด

ต้นทาง ซึงได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทงันี 

การดําเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี 

(1) การสบัเปลียนกองทนุ คือ การสบัเปลียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึงไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึงหรือหลาย

กองทนุ 

(2) การสบัเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสบัเปลียนกองทุนเป็นประจําตามคําสงัทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดต้นทางกองหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึงหรือหลายกองทุนตามเงือนไขที ผู้ ถือหน่วยลงทุน

แสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลียนกองทุนโดยอตัโนมติัทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัส่วนการ

ลงทนุเป็นไปตามทีผู้ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงับการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว และ/หรือถาวรในกรณีทีบริษัทประกันชีวิต

เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํากว่า

จํานวนขนัตําทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัส่งหนังสือยืนยนัการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทําการ 

นบัแต่วนัทีได้ดําเนินการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ สําหรับกรณีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ และการปรับสดัสว่นลงทุน

อตัโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยนัการรับคําสังครังแรก เมือคําสงัสบัเปลียนสินสุดลง หรือ สรุปส่งเป็น

รายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทงันี ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศพัท์ตามทีบริษัท

ประกันชีวิตกําหนด 
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4.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ถือหนว่ยลงทนุทีซือกรมธรรมประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุไมมี่สิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย 

(2) เงือนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซือกรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละ

บริษัทกําหนด 

 

4.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

4.7.1 การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาํปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากทีได้รับเอกสาร

จากบริษัทจดัการ 

4.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกนัชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทงันี ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ

ฐานะการเงินดงักล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอืนทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน

เพมิเติมได้ตามเงือนไขทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง แก้ไข เพิมเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือ

ชอ่งทางดงักล่าว ซงึจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดย

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ กอ่นวนัเริม / หยดุการให้บริการ 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนนั 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเมือเห็นว่า 

การลงทุนในกองทุนนีเหมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนจาก

การลงทนุได้ 

 ในกรณีทีมีเหตกุารณ์ไมป่กตผิู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนลา่ช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนงัสือชีชวน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทนุของกองทุน ทงันี ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการ

เงนิหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนืเพือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานทีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูล

เพมิเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจัดการ

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมูลทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวข้อง (Connected 

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

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

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 

ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะ

สามารถกํากบัและดแูลการซือขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สทิธิออกเสียงได้จากประกาศทีปิดไว้หน้า

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักล่าวทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนงัสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต และ

เมือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดต่อกบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรลงทนุในกองทุนรวมดงักล่าวเมือมีความเข้าใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร

พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 
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 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 

Management) ทําให้กองทนุรวมนีมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างองิโดยตรง เนืองจากใช้

เงินลงทนุในจํานวนทีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจงึเหมาะสมกบัผู้ลงทุน

ทีรับความเสียงได้สูง 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัิ และชนิดเพือการออม ทงันี ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทนุทงั 3 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพือประโยชน์

สงูสดุของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียงัไม่ได้

เปิดให้บริการ เพือเพิมความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดย

บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว กอ่นวนัเปลียนแปลง ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด

ของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สินทงัหมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

 มูลค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สนิของกองทนุแต่ละชนิด 

 ผู้ถือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออมไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนนัจะต้องชําระเงินเพิม และ/หรือเบียปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม รวมทังสอบถามรายละเอียด

เพมิเตมิและขอรับคูมื่อภาษีได้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดงันนั หากผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือ

หนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 กองทนุรวมนีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ตการ

ลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที 18 กรกฎาคม 2565
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วธีิการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตามแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน 

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับ

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลียตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลงัปรับปรุงด้วยรายการขาย

และรับซือคืนหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลียโดยใช้

มูลค่าหนว่ยลงทนุทีขายได้ทงัหมดของแต่ละชนิดหนว่ยลงทนุ 

หลงัจากนนั คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ 

ทงันี มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของหนว่ยลงทนุแต่ละชนิดทีคํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย

ให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

ตัวอย่างการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

วันท ี  เป็นวนัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิในวนัแรกหลงัการปิดจองซือหนว่ยลงทนุชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

150,  บาท และชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ100,  บาท มลูคา่ทีตราไว้ตอ่หน่วย =  บาท มีรายได้จาก

ดอกเบียค้างรับ ,  บาท รวมทงัมีรายการซือหน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพิม ,  บาท และ

ขายหนว่ยลงทนุชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 1,000 หนว่ย 

วันที 1 กองทุนรวม 
ชนดิรับซือคืนหน่วย ชนิดรับซือคืนหนว่ย ชนดิ 

ลงทนุอตัโนมตั ิ ลงทนุแบบปกติ  เพือการออม 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิทีจําหน่ายได้หลงัหกั

คา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) 

250,000.00   150,000.00   100,000.00   0.00  

(หน่วยลงทนุชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ  = 15,000 หน่วย x10.00 = 

150,000.00 หน่วยลงทนุชนิดรับซือคืน

หน่วยลงทุนแบบปกต ิ = 10,000 หน่วย 

x10.00 = 100,000.00) 

        

ดอกเบียค้างรับในวนัแรก 1,200 บาท 251,200.00   150,720.00   100,480.00   0.00  

รายการค่าใช้จ่ายเกียวกบักองทนุแตล่ะชนิด  0.00  0.00  0.00  0.00  

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัค่าใช้จา่ยของ

กองทนุ 

251,200.00   150,720.00   100,480.00   0.00  

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตอ่วนั (หาร

ด้วย 365) 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (+vat) = 

0.5136% ต่อปี 

-3.30  -2.12   -1.18   0.00  



ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  = 

(150,720 x 0.005136)/365 = 2.12 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(+vat)= 

0.428% ตอ่ปี 

        

ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ = 

(100,480 x 0.00428)/365 = 1.18 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 

-1.03  -0.62   -0.41   0.00  

ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 

(150,720 x 0.0015)/365 = 0.62 

        

ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ= 

(100,480 x 0.0015)/365 = 0.41 

        

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 251,195.67   150,717.26   100,478.41   0.00  

จํานวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย) 25,000.0000  15,000.0000   10,000.0000   0.0000  

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.0478  10.0478   10.0478   0.0000  

 

วันที 2 เพิม-ลดหน่วยจากการซือหน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพิม 5,000 บาท และขายคืนหน่วย

ลงทนุชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 1,000 หนว่ย ส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท รวมทงัมีรายการ

ซอืหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม 30,000 บาท 

วันที 2 กองทุนรวม 
ชนดิรับซือคืนหน่วย ชนิดรบัซือคืนหนว่ย ชนดิ 

ลงทนุอตัโนมตั ิ ลงทนุแบบปกติ  เพือการออม 

มลูคา่ทรัพย์สทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้า 

(บาท) 

251,195.67   150,717.26   100,478.41   0.00  

รายการทีเกียวข้องกบัหน่วยลงทุน (บาท)         

• รายการซือหน่วยลงทุนเพมิ (+5,000) 5,000.00   5,000.00   0.00  0.00  

• รายการขายคืนหนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย

(1,000 x10.0478) 

-10,047.80   0.00  -10,047.80   0.00  

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับ

รายการซือขายหน่วย 

246,147.87   155,717.26   90,430.61     

ส่วนเพมิของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 1,000 บาท 247,147.87       0.00  

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัค่าใช้จา่ยของ

กองทนุ 

247,147.87   156,349.88   90,797.99   0.00  

วิธีการปันสว่น          



หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

=247,147.87x155,717.26/246,147.87 

=156,349.88 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต ิ

=247,147.87x90,430.61/246,147.87 

=90,797.99 

        

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตอ่วนั (หาร

ด้วย 365) 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ(+vat) = 

0.5136% ต่อปี 

-3.26  -2.20   -1.06   0.00  

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ   = (156,349.88 x 

0.005136)/365 = 2.20 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(+vat)= 

0.428% ตอ่ปี 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต ิ= (90,797.99 x 0.00428)/365 = 

1.06 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 

-1.01  -0.64   -0.37   0.00  

ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 

(156,349.88 x 0.0015)/365 = 0.64 

        

ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ= 

(90,797.99 x 0.0015)/365 = 0.37 

        

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 247,143.60   156,347.04   90,796.56   0.00  

จํานวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย)         

+ หนว่ยลงทนุเพมิขึน = 5,000/10.0478 = 

497.6214 หน่วย 

        

- หนว่ยลงทุนลดลง 1,000หน่วย 24,497.6214  15,497.6214   9,000.0000   0.0000  

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.0884  10.0884   10.0885   0.0000  

 



วันท ี3 เพมิ-ลดหน่วยจากการซอืหน่วยลงทนุหนว่ยลงทุนชนิดเพอืการออมเพมิ 30,000 บาท 

ส่วนเพมิของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 2,200 บาท รวมทงัมีรายการขายคืนหนว่ยลงทุนชนิดเพอืการออม 500 หน่วย 

วันที 3 กองทุนรวม 
ชนดิรับซือคืนหน่วย ชนิดรับซือคืนหนว่ย ชนดิ 

ลงทนุอตัโนมตั ิ ลงทนุแบบปกติ  เพือการออม 

มลูคา่ทรัพย์สทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้า 

(บาท)  

247,143.60   156,347.04   90,796.56   0.00  

รายการซือและขายคืนหน่วยลงทุนแตล่ะ

ชนดิ (บาท) : 

        

รายการซือหน่วยลงทุนหน่วยลงทนุชนิดเพอื

การออม  (+30,000.00) 

30,000.00  0.00  0.00  30,000.00   

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับ

รายการซือขายหน่วย 

277,143.60   156,347.04   90,796.56   30,000.00   

ส่วนเพมิของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 2,200.00 

บาท 

279,343.60         

มลูคา่ทรัพย์สทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของ

กองทนุ 

279,343.60   157,588.14   91,517.32   30,238.14   

วิธีการปันสว่น          

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

=279,343.60x156,347.04/277,143.60 

=157,588.14 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต ิ

=279,343.60x90,796.56/277,143.60 

=91,517.32 

        

หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม 

=279,343.60x30,000/277,143.60 

=30,238.14 

        

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตอ่วนั (หาร

ด้วย 365) 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (+vat) = 

0.5136% ต่อปี 

-3.72  -2.22   -1.07   -0.43   



หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ  = (157,588.14 x 

0.005136)/365 = 2.22 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(+vat)= 

0.428% ตอ่ปี 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต ิ = (91,517.32 x 0.00428)/365 

= 1.07 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการชนิดเพอืการ

ออม (+vat) = 0.5136% ต่อปี 

        

หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม = 

(30,238.14 x 0.005136)/365 = 0.43 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 

-1.15  -0.65   -0.38   -0.12   

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ = (157,588.14 x 0.0015)/365 = 

0.65 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต=ิ (91,517.32 x 0.0015)/365 = 

0.38 

        

หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม= 

(30,238.14 x 0.0015)/365 = 0.12 

        

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 279,338.73   157,585.27   91,515.87   30,237.59   

จํานวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย)         

- หนว่ยลงทุนเพมิขึนจากการขายหน่วย

ลงทนุหนว่ยลงทุนชนิดเพอืการออม 

        

(30,000.00/10.0884) = 2,973.7124 หน่วย 27,471.3338  15,497.6214   9,000.0000   2,973.7124   

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.1683  10.1683   10.1684   10.1683   

 

 

 

 



วันที  จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม  หน่วย + ส่วนเพิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

3,  บาท 

วันที 4 กองทุนรวม 
ชนดิรับซือคืนหน่วย ชนิดรับซือคืนหนว่ย ชนดิ 

ลงทนุอตัโนมตั ิ ลงทนุแบบปกติ  เพือการออม 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้า 279,338.73   157,585.27   91,515.87   30,237.59   

จา่ยเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุหน่วยลงทนุ

ชนิดเพอืการออม 500หน่วย 

        

- หนว่ยลงทุนชนิดเพอืการออม = 500 x 

10.0792 = 5,039.60 บาท 

-5,084.15  0.00  0.00  -5,084.15   

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับ

รายการซือขายหน่วย 

274,254.58   157,585.27   91,515.87   25,153.44   

ส่วนเพมิของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 3,000 บาท 277,254.58         

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัค่าใช้จา่ย 277,254.58   159,309.05   92,516.94   25,428.59   

วิธีการปันสว่น         

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ  

=277,299.13x157,585.27/274,299.13 

=159,308.77 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต ิ

=277,299.13x91,515.87/274,299.13 

=92,516.77 

        

หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม 

=277,299.13x25,197.99/274,299.13 

=25,473.58 

        

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตอ่วนั (หาร

ด้วย 365) 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (+vat) = 

0.5136% ต่อปี 

-3.68  -2.24   -1.08   -0.36   

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ  = (159,308.77 x 

0.005136)/365 = 2.24 

        



หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการ-ชนิดรับซือ

คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(+vat) = 

0.428% ตอ่ปี 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต ิ= (92,516.77 x 0.00428)/365 

= 1.08 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมการจดัการชนิดเพอืการ

ออม (+vat) = 0.5136% ต่อปี 

        

หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม = 

(25,473.58 x 0.005136)/365 = 0.36 

        

หกั : ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์

(0.15%ต่อปี) 

-1.13  -0.65   -0.38   -0.10   

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติ = (159,308.77 x 0.0015)/365 = 

0.65 

        

หน่วยลงทุนชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุน

แบบปกต=ิ (92,516.77 x 0.0015)/365 = 

0.38 

        

หน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม = 

(25,473.58 x 0.0015)/365 = 0.10 

        

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 277,249.77   159,306.16   92,515.48   25,428.13   

จํานวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย)         

-  หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย

ลงทนุหนว่ยลงทุนชนิดเพอืการออม 

จํานวน500 หน่วย 

26,971.3338  15,497.6214   9,000.0000   2,473.7124   

มลูคา่หน่วยลงทนุ (ตอ่หน่วย) 10.2794  10.2793   10.2795   10.2793   

 

ในกรณีทีบริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลียนแปลงการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะต้องขอความเห็นชอบจาก

ผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนทกุครัง 
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