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หนังสือช ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ออล ไชน่า อคิวติ  ีฟันด  ์  
เพอืการเลียงชพี  

 United All China Equity Fund RMF : UCHINARMF 
 

                   
ประเภทกองทุน   : กองทนุรวมเพือการเลียงชีพทีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ   : ไมก่าํหนด 

วันทไีด้ร ับอนุมัตใิห ้จัดตังและจัดการกองทุนรวม  : 26 มิถนุายน 2562 

วันจดทะเบยีนกองทุนรวม   :   14 สงิหาคม 2562 

นโยบายการลงทุน :  

(1) กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศชือ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
(กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ซึง
กองทนุหลกัเป็นกองทนุทีจดัตงัและบรหิารจดัการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. และเป็นกองทนุที
จดัตงัตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities(UCITS) จดทะเบียนที
ประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg)  ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) ซึงเป็นหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือขายหลกัทรพัยที์เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลกัมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge 
fund)   
 

กองทนุหลกัมีนโยบายการลงทนุในหุน้ และหลกัทรพัยอื์นทีเกียวขอ้งกบัตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัในประเทศจีน
และบริษัทอืนๆ ทีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน โดยการลงทุนจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที            
จดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรพัยท์งัในประเทศจีน (onshore) และนอกประเทศจีน (offshore) 
 

บริษัทจัดการจะส่งคาํสงัซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ในรูปสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั (USD) โดยกองทุนหลกัจะนาํเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ไปลงทุนในหลกัทรพัยใ์นรูปสกุลเงินทอ้งถินของ
ประเทศทีลงทนุ ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่าว เป็น
ประเทศอืนใดนอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสถานที (ประเทศ) ทีทาํการซือขาย และ/หรือสกลุเงินทีใชใ้นการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
บริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นสาํคญั โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยเรว็ ผ่านการ
ประกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด ์เพือการเลียงชีพ  4 

 
(2) สว่นทีเหลือจะลงทนุในทรพัยส์ินตามประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีกาํหนดไว ้ 
 

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไวซ้ึงสญัญาซือขายลว่งหนา้ (Derivatives)  ทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียนเงินโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือปอ้งกนัความเสียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑที์คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ซึง
การใชเ้ครืองมือป้องกนัความเสียงอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ 
 

ทังนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) และตราสารหนี 
ทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของบริษัททีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไวซ้งึตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถ
ลงทนุได ้(Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีนนัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีสามารถลงทนุได ้
(Investment grade) ขณะทีกองทนุลงทนุเทา่นนั  
 

เนืองจากกองทนุหลกัจดัตงัเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซึงกองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุไม่นอ้ยกว่าสองใน
สามของ NAV ซงึไมข่ดักบัระเบียบของ UCITS อยา่งไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑไ์ทยทีเกียวขอ้ง กองทนุรวมตราสารทนุ ตอ้ง
มีการลงทนุในตราสารทนุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV แต่เนืองจากกองทนุไทยมีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder 
Fund ซึงเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) ประกาศที ทน. 87/2558 
ไดอ้นญุาตใหก้องทนุไทยสามารถกาํหนดประเภทกองทนุตามชือหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได ้ซงึในกรณีนีคือ
กองทนุรวมตราสารทนุ โดยบริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑก์ารจดัประเภทกองทนุของต่างประเทศ
กบัของไทยไวใ้นหนงัสือชีชวนสว่น Q&A ตามทีหนงัสือเวียนที กลต.นจ.(ว) 3/2560 กาํหนดแลว้ 
 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรอืกองทนุรวมทีมีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลกัทรพัยต์า่งประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวม
ฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไมท่าํใหร้ะดบัความเสียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิมขนึ ทงันี ใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขนึอยูก่บัสถานการณต์ลาด ณ ขณะนนั และตอ้งเป็นไปเพือประโยชนส์งูสดุของ ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทงันี หากมีการเปลียนแปลงดงักล่าวบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการแกไ้ข
โครงการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ หรอืช่องทางอืนตามความเหมาะสมเวน้แตไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
ผลตอบแทนทผีู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  :     
ผูล้งทนุมีโอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรพัย ์   
ในตา่งประเทศเพือลดความเสียงจากการมุง่เนน้ทีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชที  ี2 สนิสุดวันท  ี31 กรกฎาคม 2564 
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับกองทุนรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับลักษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ ป็นกองทุนรวมท ีมีการก ําหนดประเภทของผู้ลงทุน  หร ือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หร ือไม่อย่างไร  ? 

กองทนุนีไมมี่การกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรอืไมมี่การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมจีาํนวนเงนิท ุนโครงการเท ่าใด ? 

700 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครงัแรก บริษัทจดัการอาจจะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกวา่จาํนวนเงินทนุของโครงการไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทนุของโครงการ 

บริษัทจดัการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลอืกสาํหร ับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 
เหมาะสาํหรบัเงินลงทนุของผูล้งทนุทีมุง่หวงัผลตอบแทนทีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงิน
ลงทนุส่วนทีสามารถยอมรบัความเสียงจากการลงทนุไดใ้นระดบัสงู โดยผลตอบแทนทีกองทนุจะไดร้บัส่วนใหญ่มา
จากกาํไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดทมีผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน  ? 
 ผลการดาํเนินงานของกองทนุ  UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทนุหลกั) 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีผีู้ประกันเงนิลงทุนหร ือเป็นกองทุนรวมทมีุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหร ือไม่ 
อย่างไร  ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไมมี่ประกนัและไมคุ่ม้ครองเงินตน้ 

6. กองทุนรวมนีมรีอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร  ? 
วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุสนิเดือนกรกฎาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน  มนีโยบายการลงทุน  ปัจจัยความเสยีงทสีาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร  ? 
ลักษณะสาํคัญของกองทุน  UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc (กองทุนหลัก) 

ชอืกองทุน : UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc 
บร ิษัทจัดการ : 
(Management Company) 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

วันทจีัดตัง UBS (Lux) Equity SICAV  :      7 ตลุาคม 2539 
วันทจีัดตัง UBS (Lux) Equity SICAV – All 
China Class I-A1-acc : 

23 พฤศจิกายน 2561 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 
วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุน้ และหลักทรัพยอื์นทีเกียวข้องกับ   
ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังในประเทศจีนและบริษัทอืนๆ ทีมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน  โดยการลงทุนจะ
ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ทังใน
ประเทศจีน (onshore) และนอกประเทศจีน (offshore)  

ทงันี กองทนุหลกัจะมี exposure ในหุน้ A-share ซงึเป็นหุน้ของบรษัิทจีนที
จดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์Shanghai และตลาดหลกัทรพัย ์
Shenzhen โดยทาํการซือขายในสกลุเงินหยวน (RMB) โดยกองทนุหลกัจะ
ลงทนุในหุน้ A-share ผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรือ 
Shenzhen – Hong Kong Stock Connect 

กองทนุหลกัสามารถลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ (derivatives) เพือเพิม
ประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management) และ
เพือปอ้งกนัความเสียง (hedging) ได ้อย่างไรก็ดี โดยปกติกองทนุหลกัจะไม่
ลงทนุใน derivatives ซงึรวมถึงการลงทนุเพือป้องกนัความเสียงจากอตัรา
แลกเปลียน  เนืองจากมีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นแบบเต็มอัตรา  ( fully 
invested) 

ประเทศทจีดทะเบยีนจัดตงั ประเทศลกัเซมเบิรก์ 
วันทาํการซอืขาย ทกุวนัทาํการซือขายของกองทนุหลกั 
อายุโครงการ  : ไมก่าํหนด 
การจ่ายเงนิปันผล : ไมมี่  
ผู้ด ูแลผลประโยชน /์ 
ผู้เกบ็ร ักษาทรัพยส์นิของกองทุน : 

UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

Bloomberg Ticker : 
Bloomberg Benchmark Ticker : 

UBAIA1A LX Equity 
M1ACN Index 

Website https://www.ubs.com/lu 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมทเีกบ็จากผู้ถอืหน่วยลงทุน 
คา่ธรรมเนียมการสงัซือ ไมมี่1 
คา่ธรรมเนียมการสงัขาย ไมมี่ 
ค่าธรรมเนียมทเีกบ็จากกองทุน 
คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไมเ่กิน 0.99% ต่อปี 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายรวมทงัหมด (Flat fee)2 ไมเ่กิน 1.24% ตอ่ปี 

อนงึ กองทนุหลกัอาจเพิมเติมหรอืเปลียนแปลงการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ของกองทนุได ้ 

ความเสียงทีสาํคญัของกองทนุหลกั: 
กองทนุหลกัจะลงทนุในหุน้ A-share ผา่น Shanghai-Hong Kong Stock Connect หรอื Shenzhen – Hong Kong Stock Connect 
(“Stock Connect”) ซงึการลงทนุผา่น Stock Connect มีขอ้จาํกดัดา้นการลงทนุ (quota limit) ทาํใหก้องทนุหลกัอาจไม่
สามารถสง่คาํสงัผา่น Stock Connect ไดใ้นเวลาทีเหมาะสม ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การบรหิารการลงทนุของกองทนุหลกัได ้
หมายเหตุ 1. กองทุนหลกัจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสงัซือใหแ้ก่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด ์   
เพือการเลียงชีพ 

   2. กองทนุหลกัจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทงัหมด (Flat fee) จากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี 
ฟันด ์เพือการเลียงชีพ เท่านนั โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม On-going charge ทงันี Flat fee จะจ่ายจากทรพัยส์ินของ
กองทนุหลกัสาํหรบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการลงทนุ ค่าแนะนาํการ
ลงทนุ ค่าดแูลและรบัฝากทรพัยส์นิของกองทนุ และคา่ธรรมเนียมทีเกียวกบัการชาํระเงิน เป็นตน้ 

ในกรณีทีกองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการ ซงึบรษัิทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสาํคญั บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะ
แกไ้ขเพิมเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของกองทนุหลกัเพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ และจะแจง้ให้
ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการโดยพลนั 
 
เงอืนไขอนืๆ  

(1) ในกรณีทีชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) หรือกองทนุหลกัทีกองทนุลงทนุนนัไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class 
หรอืกองทนุหลกัทีกองทนุลงทนุมีการเปลียนแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั เช่น เงือนไขการลงทนุ 
นโยบายการลงทนุ อตัราค่าธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรือ กองทนุหลกัทีกองทนุลงทนุมีการกระทาํผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกาํกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ไดว้่าจะเกิดการเปลียนแปลง
กฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลใหก้ารลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทนุเกินจาํเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณี
ทีกองทุนหลักทีกองทุนลงทุนไดเ้ลิกโครงการในขณะทีบริษัทจัดการยังดาํเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด ์เพือการเลียงชีพ ทงันี เมือปรากฏกรณีดงักล่าวขา้งตน้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดย
เป็นไปตามดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ ทีจะพิจารณาเปลียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกั และ/
หรือการเปลียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอืนใด โดยจะนาํเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอืนใดทีมีนโยบาย
การลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนยา้ยกองทนุดงักลา่ว  
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บริษัทจดัการอาจพิจารณาดาํเนินการในครงัเดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทนุ ซึงอาจส่งผลให ้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุ
อาจมีไวซ้ึงหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุทีบริหารและจดัการลงทนุโดย UOB 
Asset Management Ltd หรือไม่ก็ได ้และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี 
ฟันด ์เพือการเลียงชีพ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทงันี หากมีการดาํเนินการดงักล่าว บริษัท
จดัการจะประกาศให ้ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยพลนั 

(2) ในกรณีทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแกไ้ข
เพิมเติมประกาศทีเกียวขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทนุ รวมถึงกฎเกณฑก์ารลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือประกาศอืน
ใดทีกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีในภายหลงั บริษัทจัดการจะดาํเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าว
เพือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทงันี การสรุปสาระสาํคญัในสว่นของกองทนุ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc ไดถ้กูคดัเลือกมา
เฉพาะสว่นทีสาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงันนั ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบั
ภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

 
 ปัจจัยความเสียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 
ตลาดเกิดใหม่นันเป็นตลาดทีอยู่ในช่วงเริมแรกของการพัฒนา และมีความเสียงในการถูกเวนคืนและการบังคับโอน
กลบัมาเป็นของรฐั รวมถงึความเสียงดา้นสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจมากกวา่ตลาดทีพฒันาแลว้ 

1. หลกัทรพัยป์ลอมแปลง – เนืองจากการควบคมุดแูลทีไมเ่พียงพอ จงึมีความเป็นไปไดที้หลกัทรพัยที์กองทนุหลกัซือนนั
อาจจะเป็นหลกัทรพัยป์ลอมแปลงได ้ดงันนั จงึอาจมีผลขาดทนุได ้

2. การขาดสภาพคลอ่ง – การซือขายหลกัทรพัยอ์าจจะมีตน้ทนุทีสงูกว่า ใชเ้วลามากกว่า และโดยทวัไปยากกว่าตลาดที
พฒันาแลว้ ปัญหาเรอืงสภาพคล่องอาจทาํใหร้าคาหลกัทรพัยผ์นัผวนมากขึน ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งมีขนาดเล็ก 
ปรมิาณการซือขายนอ้ย และมีปัญหาเรอืงสภาพคลอ่งตาํและราคาผนัผวนสงู 

3. ความผนัผวน – การลงทนุในตลาดเกิดใหมอ่าจมีผลการดาํเนินงานทีผนัผวนมากกวา่ตลาดทีพฒันาแลว้ 

4. ความผนัผวนของค่าเงิน – เมือเปรียบเทียบกบัสกลุเงินของกองทนุหลกั สกลุเงินของประเทศทีกองทนุหลกัลงทนุ
อาจจะมีความผนัผวนหลงัจากทีไดล้งทุนไปแลว้ ความผนัผวนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อรายไดข้อง
กองทนุหลกั และเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจะสามารถใชเ้ทคนิคการทาํประกนัความเสียงค่าเงิน (Hedging) กบัทกุสกลุเงิน
ในตลาดเกิดใหม ่

5. ขอ้จาํกดัในการโอนเงินออกนอกประเทศ – มีความเป็นไปไดว้่าตลาดเกิดใหม่อาจจะมีการจาํกดัหรือไม่อนญุาตให้
โอนเงินออกนอกประเทศไดเ้ป็นการชวัคราว ดงันนั กองทนุหลกัอาจไดร้บัผลกระทบจากการรบัเงินค่าขายหลกัทรพัยไ์ด ้
เพือทีจะลดผลกระทบจากการขายคืนหน่วยลงทนุ กองทนุหลกัจะลงทนุในหลายๆ ตลาด 

6. ความเสียงจากการสง่มอบหลกัทรพัยแ์ละการดแูลสนิทรพัย ์– ระบบการสง่มอบและการดแูลหลกัทรพัยใ์นตลาดเกิดใหม่
อาจจะไม่ไดร้บัการพัฒนาใหดี้พอเทียบเท่าตลาดทีพัฒนาแลว้ หน่วยงานควบคุมดูแลอาจไม่มีประสบการณแ์ละ
มาตรฐานเทียบเท่ากบัตลาดทีพฒันาแลว้ ดงันนั การส่งมอบหลกัทรพัยแ์ละการจ่ายเงินค่าหลกัทรพัยอ์าจล่าชา้ ทาํให ้ 
มีผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและตวัหลกัทรพัยเ์อง 
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7. ขอ้จาํกดัในการซือขาย – ในบางกรณี ตลาดเกิดใหม่อาจจะมีขอ้จาํกดัในการซือหลกัทรพัยข์องนกัลงทนุต่างชาติ 
กองทนุหลกัจึงอาจจะไม่สามารถซือหลกัทรพัยบ์างตวัได ้เพราะติดเรืองขอ้จาํกดัในการถือครองหุน้โดยชาวต่างชาติ
ซึงอาจจะถือครบจาํนวนแลว้ นอกจากนี ผลจากการลงทนุของชาวต่างชาติในเรืองของรายไดส้ทุธิ เงินลงทนุเริมตน้ 
และการกระจายผลประโยชนอ์าจจะติดขอ้จาํกดัหรือตอ้งไดร้บัอนญุาตจากทางการ ตลาดเกิดใหม่ยงัอาจมีขอ้จาํกดั
เรืองการขายหลกัทรพัยข์องนกัลงทนุต่างชาติ หากกองทนุหลกัไดร้บัผลกระทบจากการขายหลกัทรพัยใ์นตลาดเกิดใหม่
เนืองจากขอ้จาํกัดดงักล่าว ทางกองทุนหลกัจะทาํการขออนุญาตพิเศษต่อทางการของประเทศนันๆ หรือทดแทน
ผลกระทบดงักล่าวดว้ยการลงทนุในตลาดอืน กองทนุหลกัจะลงทนุในตลาดทีมีขอ้จาํกดัทีสามารถยอมรบัได ้แต่ไม่สามารถ
รบัรองไดว้า่ขอ้จาํกดัดงักลา่วจะเพิมมากขนึอีกหรอืไมใ่นอนาคต  

8. การจดัทาํบญัชี – การจัดทาํบญัชี การสอบบญัชี และมาตรฐาน วิธีจัดทาํ วิธีปฎิบติั และการเปิดเผยขอ้มลูในการ
รายงานทางบญัชีของบรษัิทในตลาดเกิดใหม่นนั แตกต่างจากตลาดเกิดใหม่ในแง่ของขอ้กาํหนดของขอ้มลู คณุภาพ 
และกาํหนดเวลาในการใหข้อ้มลูตอ่ผูล้งทนุ ดงันนั อาจจะเป็นการยากทีจะประเมินผลการลงทนุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ความเสียงทีกลา่วถงึดา้นบน เฉพาะเจาะจงหมายถงึการลงทนุในสาธารณรฐัประชาชนจีน (PRC) 
 
 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)  ข้อมูล ณ วันท  ี31 กรกฎาคม 2563 

 

  
 

*Class I-A1-acc จดัตงัเมือวนัที 23 พฤศจิกายน 2561 
คณุสามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดที้ : https://www.ubs.com/lu 
หมายเหตุ : ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิง
ยืนยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับข ้อกาํหนดในการซอืขายและโอนหน่วยลงทุน  
 
1. กองทุนรวมนีมวีธิ ีการขายและรับซอืคนืหน่วยลงทุนอย่างไร  ? 

 การสังซอืหน่วยลงทุน  
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจาํนวนเงินขนัตาํ ดงันี 

 
 

 
ทงันี จาํนวนเงินขนัตาํของการสงัซือครงัแรก และจาํนวนเงินขนัตาํของการสงัซือครงัถดัไป ไดร้วมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) แลว้ 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุ ตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย
จนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี 

ทงันี การสงัซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจัดการไดร้บัเงินค่าสงัซือหน่วยลงทุนครบถว้นและไดท้าํ
รายการขายหน่วยลงทนุแลว้เพือใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส้งัซือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสงัซือ
หน่วยลงทนุได ้เวน้แตไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากบรษัิทจดัการ 
 
- บร ิษัทจัดการ  

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนื  (ถ้าม )ี 
ผูส้งัซือตอ้งชาํระเงินคา่ซือครงัเดียวเตม็ตามจาํนวนทีสงัซือโดยสามารถชาํระเป็น 

- เงินสด เงินโอน  
- เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกับ
สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการ
กาํหนด โดยผูส้งัซือจะตอ้งลงวนัทีตามวนัทีทีสงัซือและขีดครอ่มเฉพาะสงัจ่ายเพือบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนั หรอืบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยที์บรษัิทจดัการเปิดไวเ้พือการนีของธนาคารดงัตอ่ไปนี 

-  ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชยอื์นใดทีบรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

การสังซอืคร ังแรก การสังซอืคร ังถัดไป 
ไมก่าํหนด ไมก่าํหนด 
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บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสงัซือหน่วยลงทนุตามขา้งตน้และบญัชี
สงัซืออืนๆ เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึงบริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั โดยจะแจง้ให้
ทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

หลงัจากทีบรษัิทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดร้บัชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุจากผูส้งัซือแลว้ 
ผูส้งัซือจะไดร้บัหลกัฐานการรบัชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูส้งัซือหน่วยลงทนุ ทงันี การ
สงัซือหน่วยลงทนุจะสมบรูณก็์ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดเ้รียกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคาร หรือคาํสงัจ่ายเงินธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ และไดร้บัเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุเต็ม
จาํนวนแลว้  

ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคาํสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดาํเนินการยกเลกิรายการสงัซือนนั และแจง้ใหผู้ส้งัซือทราบ  

ผูส้งัซือทีไดช้าํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทนุเต็มจาํนวนแลว้จะไม่สามารถยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุนนัได ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินทีไดร้บัจากการสงัซือหน่วยลงทนุจะเก็บรกัษาไวใ้นบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และ/หรอืบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทนุ
ทีบริษัทจดัการเปิดขึนทีธนาคารพาณิชยซึงดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทงัหมดจะนาํเขา้เป็น
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้าม )ี 

- บร ิการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท  ์(Mutual fund by phone) (ถ้าม )ี 
- การสังซอืหน่วยลงทุนผ่านการบร ิการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ  

- การชาํระเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนโดยวธิ ีการอนืๆ  

เช่น บรกิารรบัชาํระค่าสินคา้และบรกิาร (Bill Payment) หรือวิธีการอืนใดเพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชาํระเงินคา่ซือหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ 

ในกรณีทีบริษัทจดัการจะเริมชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุโดยวิธีการอืนๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหนา้ทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทังนี การดาํเนินการและหลกัเกณฑต์อ้งเป็นไปตามทีสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 
- การสังซอืโดยวธิ ีการสับเปลยีนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการกาํหนดเท่านัน 
การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง (“กองทนุเปิด
ตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไวใ้น
โครงการจัดการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทาง ซึงไดห้กั
ค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถหกัจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได ้(ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทาง ทงันี บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่อนญุาตใหมี้การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่าง
กองทนุบางกองทนุก็ไดโ้ดยขนึอยูก่บัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ 
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ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดใหท้าํการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษัทจัดการเปิดใหบ้ริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด ์เพือการเลียงชีพ นนั บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทาง
เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

อนึง บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาเปลียนแปลงเพิมเติมใหมี้การสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด  ์เพือการเลียงชีพ” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ
นอกเหนือจากกองทนุเปิดทีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การสบัเปลียนการ
ถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุว้
ในโครงการจดัการ และ/หรอืหนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทงั บริษัทจดัการอาจจะหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ไดใ้นกรณีที
บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรบัคาํสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อ
กองทนุเปิดและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทุน   

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้โดยวนัและเวลาในการสง่คาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ
ใหเ้ป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ตามทีระบไุวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีชวนของทังกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑที์บริษัทจัดการ
กาํหนด 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน เพือประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดย
จะระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ตอ้งเป็นไป
ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ 

ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดใหท้าํการสงัซือหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอืนใดตามทีบริษัทจัดการเปิดใหบ้ริการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด ์เพือการเลียงชีพ นนั บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ทาง
เวบ็ไซต ์ของบรษัิทจดัการ 
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 การร ับซอืคนืหน่วยลงทุน  

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยระบเุป็นจาํนวน ดงันี 
 
 

 
ผูล้งทุนทีตอ้งการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรบัใบคาํสงัขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนไดที้บริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดท้กุวนัทาํการซือขายคืนหน่วยลงทนุในระหว่างเวลา       
เรมิเปิดทาํการถงึเวลา 15.30 น. 

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมือบรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดร้บั
คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุและไดท้าํรายการรบัซือคืนหน่วยลงทนุแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคาํสงั
ขายคืนหน่วยลงทนุได ้เวน้แตไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากบรษัิทจดัการ 

ทงันี บริษัทจดัการจะดาํเนินการหรือมอบหมายใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ชาํระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการถัดจากวนัทีคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศทีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซงึบรษัิทจดัการกองทนุรวมไดร้ะบุ
เกียวกบัวนัหยดุทาํการในต่างประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงิน
ฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุหรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 
เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นตน้หรือจ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะระบชืุอผูถื้อหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณียห์รือนาํส่งโดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ทงันี ตามทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว ้

- บร ิษัทจัดการ  

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
 โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนื  (ถ้าม )ี 

- INTERNET (ถ้าม )ี 

- บร ิการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท  ์(Mutual fund by phone) (ถ้าม )ี 

- การสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบร ิการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ  
-  ช่องทางอนืๆ  (ถ้าม )ี 

บรษัิทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุใหท้ราบลว่งหนา้ทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

ทงันี บริษัทจดัการอาจจะเปลียนแปลงวนั – เวลาซือขาย สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัส่งคาํสงัล่วงหนา้ 
ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร เพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทงันี บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมก่าํหนด ไมก่าํหนด 
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ท่านจะไดร้บัชาํระเงินภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัทีคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทุนของวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศทีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึงบริษัทจดัการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกียวกบัวนัหยดุทาํการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

 
2. กรณีใดทบีร ิษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธ ิไม่ขายหน่วยลงทุน  ? 

บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงับการดาํเนินการตามคาํสงัซือ
หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุทงัหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้งัซือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้ในกรณีใดกรณีหนงึดงัตอ่ไปนี  
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิมเติมก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดาํรงสดัส่วนตามทีกฎหมายกาํหนด หรืออาจจะมีผลทาํใหไ้ม่สามารถหาหลกัทรพัยที์จะลงทนุเพือใหเ้ป็นไปตาม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุได ้หรอืก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการไดร้บัจากผูซื้อหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
3. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจาํนวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจาํนวน

ทีไดร้บัอนมุติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุนนัมีผลทาํใหจ้าํนวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินทีบรษัิทจดัการไดร้บัอนญุาตให้

สามารถนาํไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุซงึมีนโยบายทีจะนาํเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีทีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงบัการดาํเนินการตามคาํสงัซือหน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคาํ
สงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง เช่น 
กฎหมายเกียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรอืการก่อการรา้ย หรอืตามทีบรษัิทจดัการเห็นสมควรเพือ
รกัษาผลประโยชนข์องกองทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือชือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบรษัิทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมีข ้อกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  การไม่ขายหร ือไม่ร ับ

ซอืคนืหน่วยลงทุนตามคาํสังทรี ับไว้แล้ว และการหยุดร ับคาํสังซอืหร ือขายคนืหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกาํหนดเวลาชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ มีความเชือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีทีเขา้เหตดุงัตอ่ไปนี  

(1) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล หรอื 
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(2) มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ 

2.  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซือคืน 
หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บรษัิทจดัการจะดาํเนินการ
ดงัตอ่ไปนี  

(1)  เลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกินสิบวนัทาํการนบัแต่วนัทีผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุนนั 
เวน้แตไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืน และผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบเรืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ โดย
พลนั 

(3) แจง้การเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทงัจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 1 หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 2 ต่อ
สาํนกังานโดยพลนั ทงันี บรษัิทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการแทนก็ได ้

(4) ในระหว่างการเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ใหบ้ริษัทจดัการรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนั โดยตอ้งชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัทีส่งคาํสงั
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้    
1.  บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไมข่าย หรอืไมร่บัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรบัคาํสงัซือ 
หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี 

(1)  ตลาดหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 
(2)  บรษัิทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงันี โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 
(ค)  มีเหตจุาํเป็นอืนใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(3)  หากกองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณด์งัตอ่ไปนีเกิดขนึ ซงึ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก)  ตลาดซือขายหลกัทรพัยที์กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ  ทงันี เฉพาะในกรณีที
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยที์ซือขายในตลาดซือขายหลกัทรพัยแ์ห่งนนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุรวม 
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(ข)  มีเหตกุารณที์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก
จาก ประเทศหรอืรบัโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติหรอื 
(ค)  มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์หน็ชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือหน่วยลงทุนทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนแก่     
ผูล้งทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี 

(ก)  บรษัิทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนนั ๆ มีสว่นเกียวขอ้งกบัการกระทาํอย่างใดอย่าง
หนงึดงันี 
1.  การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรอื 
3.  การกระทาํทีเป็นการปฏิบติัตามคาํสงัเกียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
(ข)  บรษัิทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบ เพือทราบขอ้เท็จจรงิเกียวกบัลกูคา้
ไดใ้นสาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละ
การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายลว่งหนา้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 
3 วนัทาํการ 
(6) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเพือเลกิกองทนุรวม 
 
2.   เมือปรากฏเหตตุามขอ้ 1. และบรษัิทจดัการกองทนุรวมประสงคจ์ะไมข่าย หรอืไมร่บัซือคืนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุ 
รบัคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี 

(1)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซือคืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและ 
ผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย 
(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน
พรอ้มทงัแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั 
(3)  ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขาย
คืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทาํการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมดาํเนินการดงันี   
ก่อนการเปิดรบัคาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนนัใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงั
ขายคืนหน่วยลงทนุ 
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(ข)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขาย หรือรบัซือ
คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสงัซือหรือ
คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
3. ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบรษัิท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
4. ในกรณีทีวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ
ทาํการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรบัคาํสงัซือ และคาํสงัขายคืน
หน่วยลงทนุ สาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้เกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัในกรณี
ดงักลา่วไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการก่อนถึงวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนนั โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรืองดงักลา่วไวใ้นทีเปิดเผย 
ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขาย หรือรบัซือคืน
หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
การหยดุขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรอืเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไดเ้ป็นการชวัคราวตาม
ระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 
4. วธิ ีการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุ ใหใ้ชว้ิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คาํสงัซือหรือคาํสงัขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามทีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของทงักองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรอืเงือนไข หรอืหลกัเกณฑที์บรษัิทจดัการกาํหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบริษัทจดัการกาํหนด ซึงอยู่ภายใตก้าร
บรหิารของบรษัิทจดัการเท่านนั ไดที้บรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) โดยบรษัิทจดัการจะ
ดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิดตน้ทาง ซึงไดห้กัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง  

ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการของทงั
กองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
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5. กองทุนรวมนีกาํหนดวธิ ีการโอนหน่วยลงทุน  และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร  ? 

1. ตามหลกัเกณฑที์สาํนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และ/หรอื ทีแกไ้ขเพิมเติม 

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเพือการเลียงชีพ ทงันี เพือใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

 

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกยีวกับมูลค่าทร ัพยส์นิสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซ ือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเกยีวกับสทิธ ิของผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

1. กองทุนรวมนีมกีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธ ิในหน่วยลงทุนหร ือไม่ อย่างไร  ? 
รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอืนใดตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึงใหก้บั 
ผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แกไ้ข หรือเพิมเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการทีบรษัิทจดัการ
กาํหนด โดยผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ ์และเงือนไขทีบรษัิทจดัการกาํหนด และบรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลง หรือ
เพิมเติมรูปแบบและ/หรอืเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได ้โดยไม่ถือว่า
เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดาํเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสทิธ ิในเร ืองใด ภายใต้เงอืนไข  อยา่งไร  ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถกูจาํกดัสิทธิ กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทนุรวม บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นทีเกินดงักลา่ว 
เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไดเ้ตม็ตามจาํนวนทีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธ ีการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธ ิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธ ิออกเสยีงของบร ิษัทจัดการ  ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ไดที้เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมชี ่องทางและวธิ ีการร ้องเร ียน  อย่างไร  ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ไดที้  

- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท ์0-2786-2222  หรอื 

- สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท ์0-2033-9999      

5. กองทุนรวมนีมนีโยบายการระงับข ้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  อย่างไร  ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเกยีวกับบุคคลทเีกยีวข ้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชอืกรรมการ  และคณะผู้บร ิหาร   
รายชอืกรรมการ   
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศิรกิลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
คณะผู้บร ิหาร  
1. นายวนา พลูผล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  
2. นางสนุรี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 

3. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบร ิหารจัดการของบร ิษัท  
จาํนวน 102 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 

3. มูลค่าทร ัพยส์นิสุทธ ิของกองทุนรวม  
เทา่กบั 116,911,720.14 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 
 

4. รายชอืคณะกรรมการการลงทุน   
IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรดิีเปรมกลุ กรรมการ 
8 นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย ์ เลา้สมบรูณ ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรมีหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัดิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต ์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรตัน ์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรดิีเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีหล์ะเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัติ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวสริอินงค ์ ปิยสนัติวงศ ์ กรรมการ 
18.    นางสาวชืนสมุน  พรสกลุศกัดิ กรรมการ 
19. นายฐิติรฐั รตันสงิห ์ กรรมการ 

 
5. รายชอืผู้จัดการกองทุน  ประวัตกิารศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานทเีกยีวข ้องกับการบร ิหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  (ขอ้มลู ณ วนัที 11 มกราคม 2564)  
 

ชือ  ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงาน  

ทเีกยีวข ้องกับ 
การบร ิหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม
ร ับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร  ์องึถาวร*, 
CFA, CPA 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ,  
หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1),      
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 นิติศาสตรบ์ณัฑิต,       
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก, 
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

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

 
 

หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 
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ชือ  ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงาน  

ทเีกยีวข ้องกับ 
การบร ิหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม
ร ับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ ์กงัวานเกยีรตชิ ัย* 
ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร)์,             
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตร)์, 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั            
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก, 
    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,   
    บลจ.ฟินนัซา่ จาํกดั 
 นกัวิเคราะห,์ ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์  
บล.นครหลวงไทย จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

นางสาวสริ ิอนงค  ์ปิยสันตวิงศ ,์ CFA 
ผูอ้าํนวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (Health 
Services Research), University of 
Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จาํกดั 
 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
 ผูจ้ดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 Pricing Specialist, บรษัิท เมอรค์ จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

นายฐิตริ ัฐ ร ัตนสงิห *์, CFA  
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต           
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 
Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรพัยท์วัโลก 

* ปฏิบติัหนา้ทีเป็นผูจ้ดัการกองทนุ และผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ (ถา้มี) 

 
6. รายชอืผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซอืคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี มดีังนี  

1. บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัซา่ จาํกดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 
2. บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุป๊  จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
3. บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
4. บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
5. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
6. บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658 -5050 
7. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 
8. บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 
9. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0 2659 7000, 0-2099-7000 
10. บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 
11. บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
12. บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
13. บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
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14. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
15. บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2165-5555 
16. บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 
17. บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
18. บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
19. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2660 6677 
20. บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
21. บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
22. บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
23. บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 
24. บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี จาํกดั : โทรศพัท ์0-2343 9555 
25. บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
26. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2629-5588 
27. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 
28. บรษัิท ฮวัเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั : โทรศพัท ์0-2223-2288 
29. บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
30. บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088 -9797 
31. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
32. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 
33. บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 
34. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
35. บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
36. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2410-1996 
37. บรษัิท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
38. บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
39. บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนอืนๆ (ถา้มี) 
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7. นายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคอื   

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
 

8. ผู้ด ูแลผลประโยชนข์องกองทุนนีคอื   
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์0-2470-3200 
นอกจากหน้าทีตามทีกาํหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
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    ช่องทางทผีู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกับกองทุนรวมนี 
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักองทนุไดที้ 

-   บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
-   ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) 
-   เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกนิข ้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนไดที้เว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยที์กองทนุเขา้ไปลงทนุ ทีเกิดจากการเปลียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซงึเป็นความเสียงทีไมส่ามารถควบคมุได ้

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรบัสดัส่วนการลงทนุในกองทุนหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
 

2. ความเสยีงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร  (Business Risk) 
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทาํกาํไร 
ฐานะการเงิน และความเขม้แข็งขององคก์รธุรกิจ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีมีการขนึหรอืลงในขณะนนัๆ  

แนวทางการบรหิารความเสียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบรษัิทตา่งๆ ทงัทีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอืนๆ และผูจ้ดัการกองทนุจะ
ทาํการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกลชิ้ด ซึงจะช่วยใหก้องทุนสามารถ
บริหารความเสียงไดดี้ยิงขึน โดยหากมีการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร
อยา่งมีนยัสาํคญัจะได ้พิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 
 

3. ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน  (Foreign Exchange Risk) 
 ความเสียงทีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลียนแปลง  
 

 แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง:  
กองทนุอาจใชเ้ครืองมือปอ้งกนัความเสียงดงักลา่วโดยขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ ซงึอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการ
ทาํธุรกรรมปอ้งกนัความเสียง โดยอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ   

 
4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน  (Country Risk)  

คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทนุเขา้ไปลงทนุ เช่น การเปลียนแปลงผูบ้ริหาร, การ
เปลียนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอืุนๆ จนทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีกาํหนด 

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรบัสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
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5. ความเสยีงจากการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมีการขึนลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพื์นฐาน ดงันนัหากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืนฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือลดความเสียง
เท่านัน ทังนีการป้องกันความเสียงดังกล่าวอาจทาํใหก้องทุนเสียโอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีเพิมขึนหากอัตรา
แลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีกองทนุคาดการณไ์วอ้ย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสียงจากการ
ทีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตาม ดงันนั เพือลดความเสียงดงักล่าวกองทนุจะทาํธุรกรรมกบัธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน
หรอืธนาคารพาณิชย ์

6. ความเสียงจากข้อจ ํากัดการน ําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฎเกณฑ ์หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตอืุนๆ ทีอาจทาํใหไ้ม่สามารถชาํระหนีไดต้รงตามระยะเวลาที
กาํหนด รวมถงึอาจทาํใหก้องทนุเกิดความเสียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ได ้ซงึมีผลต่อผลตอบแทน
ทีกองทนุจะไดร้บัจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืนฐานตา่งๆของประเทศทีกองทนลงทนุอย่างใกลชิ้ด เพือประเมินความเสียงจากการลงทนุในประเทศนนัๆ เพือ
ลดความเสียงในสวนนี  

7. ความเสยีงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity Risk) 
ซึงเกิดขึนจากการทีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยที์ลงทุนไดใ้นราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควร หรือตลาดหลกัทรพัยที์กองทนุทาํการซือขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยดุรบัคาํสงัซือขายเนืองจากสภาวะตลาดใน
ขณะนนั ความเสียงขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ  

แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสยีง : 
กองทนุสามารถลดความเสียงดา้นสภาพคล่องไดโ้ดยพิจารณาเลือกลงทนุในกองทุนหรือตลาดหลกัทรพัยที์มีสภาพ
คล่อง และมีเงือนไขการซือขายหน่วยลงทุนทีสอดคลอ้งหรือเอือกับการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนแนวทางการ
บริหารความเสียงการทีกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีทีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตรา
สารหนีระยะสนั เพือรกัษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเสียงจากการรบัชาํระคืน จึงทาํใหช้่วยลดความเสียง
ดา้นสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยที์กองทนุลงทนุได ้
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อัตราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนท  ี1 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหร ือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขนึไป 
 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ตาํกวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที 2 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 3.13.2 
สว่นที 2 ขอ้ 1 (ในหนงัสือชีชวนสว่นโครงการ) 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีผูร้บัฝากหรอืผูอ้อก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทงันี เฉพาะเงินฝากหรอืตราสาร 
       ทีรฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 
 

      
 

 5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
5.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรอืศกุกู  
       ทีผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.    
       ตา่งประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนงึดงันี 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี < 397 วนั  
                  นบัแตว่นัทีลงทนุ และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
                  5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น 
                  บคุคลดงันี 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

ไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้ 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั นบัแต่

วนัทีลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
 6 

 
ทรพัยส์นิดงันี 
6.1  ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุทีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัย์
ซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทนุทีออกโดยบรษัิททีจดัตงัขนึไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซงึหุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือขายใน
กระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของ
ตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงบรษัิททีอยู่
ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออก
จากการซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกึงทนุ หรอืศกุกู 
                 ทีผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนนัในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตงัขนึ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.                
                 ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 
 

 
รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นาํหนกัของทรพัยส์นิทีลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรอื 
                              ในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี  
                               < 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ และไมไ่ด ้
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2   
                              ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น          
                              บคุคลดงันี 
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั  
                นบัแตว่นัทีลงทนุ ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยูใ่นระบบของ             
                regulated market 
6.5  DW ทีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ทีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
       6.7.1  จดทะเบียนซือขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ 
                 การจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย ์
                 สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาด 
                 ซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหต ุ
                 ทีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัย ์             
                 ตา่งประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุทีไมไ่ดมี้ลกัษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืนฐาน 
                 อสงัหารมิทรพัย ์หรือสทิธิการเช่า แลว้แตก่รณี  
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV)
                  (diversified fund) ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนด 
6.8  หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที 2 ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3.13.2 
สว่นที 2 ขอ้ 2 ทีจดทะเบียนซือขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย ์สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ 
SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืนฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธิการเช่า 
แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนด และ
มีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

 8 ทรพัยส์นิอืนนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
1  หรอืไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศทีคูส่ญัญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี  

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท  ี2 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามกลุ่มกจิการ  (Group limit)* 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนั
หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษัิทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  นาํหนกัของทรพัยส์นิทีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนท  ี3 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามประเภททรัพยส์นิ  (product limit) ** 
ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรอื P/N ทีนิติบคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลียในรอบปีบญัชี     
  เวน้แตเ่ป็น MF ทีมีอายโุครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉลียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอายกุองทนุ  
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทงันี เฉพาะ MF ทีมี 
  อายโุครงการ > 1 ปี  
     

 2 
  

ทรพัยส์นิดงันี 
2.1   B/E P/N  ทีมีเงือนไขหา้มเปลียนมือแต่ MFไดด้าํเนินการใหมี้การ
รบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด หรอืมี
เงือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน  
12 เดือน 
2.3   total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี 
(ขอ้นีไมใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ  
buy & hold ทีลงทนุใน B/E P/N เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
ทีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรอืรอบการลงทนุของ MF หรอืมีการลงทนุใน 
derivatives เพือใหท้รพัยส์นิดงักลา่วมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
 4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 
 5 total SIP ซงึไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในตอนที 1.1 : อตัราสว่นการ

ลงทนุสาํหรบั MF ทวัไป ของสว่นที 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แตไ่มร่วมถงึตรา
สารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี 
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที 1.1 : 
อตัราสว่นการลงทนุสาํหรบั MF ทวัไป ของสว่นที 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัตาํกวา่ investment grade หรอืไมมี่  
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน  
6 derivatives ดงันี 

6.1  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทีมี
วตัถปุระสงคเ์พือการลดความเสียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

6.2  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที
มิใช่เพือการลดความเสียง (non-
hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่ม  ีการลงทนุแบบซบัซอ้น 4 
          จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 
6.2.2  กรณี MF ม  ีการลงทนุแบบซบัซอ้น 4 
          จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 
          ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี 
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทนุในสญัญาซือขาย 
                  ลว่งหนา้ทีมีกลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment)  
                  หรือการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้ทีมีความซบัซอ้น (exotic  
                  derivatives) 

4 รายละเอียดของการคาํนวณ ใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานประกาศกาํหนด 

** หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั product limit 
 
ส่วนท  ี4 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการทลีงทุน  (concentration limit) 

ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน   

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้ของ
บรษัิทรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทนนั 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกึงทนุ  
ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผูอ้อกรายใดรายหนงึ  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภาครฐัไทย 
หรอืตราสารหนีภาครฐัตา่งประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)5 ของผูอ้อก
ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ  
ทังนี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนาํมลูค่า
หนีสนิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีสนิทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุ
ดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสินทางการเงินนนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมีการเผยแพรเ่ป็นการ
ทวัไป และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ใหใ้ชอ้ัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั  เวน้
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน   

แต่ในกรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
ให ้บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครงั เวน้
แต่กรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือทีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนงึ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรอื กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ทีออกหน่วยนนั  
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดงันี  
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  
 โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

4 
 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนงึ 
 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทนุ infra  
ทีออกหน่วยนนั  เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
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ข้อ  ประเภททรัพยส์นิ  อัตราส่วน   

5 
 

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุ
หนงึ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property  
ทีออกหน่วยนนั  เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้น
ดงันี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตงัขนึใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 

5 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรา+ยงานทางการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี 
หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 
 
ทงันีการคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่า
ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และหรอืทีแกไ้ขเพิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทเีร ียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีร ียกเกบ็
จากกองทุนรวม 

อัตราตาม
โครงการ1  

เร ียกเกบ็จร ิง 
14/08/2562* - 31/07/25631

เร ียกเกบ็จร ิง 
01/08/2561 - 31/07/25621 

เร ียกเกบ็จร ิง 
01/08/2560 - 31/07/25611 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด  
(ทปีระมาณการได้)  

ไม่เกนิ  2.64825 1.8511 N/A N/A

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.14 2 1.6050 N/A N/A
1.2 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.08025 2 0.0321 N/A N/A
1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.4280 2 0.2140 N/A N/A
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  

(ทปีระมาณการไม่ได )้  

2.1 คา่สอบบญัชี ตามทีจ่ายจรงิ 0.0732 N/A N/A
2.2 คา่ใชจ้่ายอืนๆ ตามทีจ่ายจรงิ - N/A N/A 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีร ียก
เกบ็จร ิงท ังหมด 

ไม่เกนิ 5.35 3 1.9243 N/A N/A 

* กองทนุจดทะเบียนวนัที 14 สิงหาคม 2562 
 
หมายเหต ุ 
1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที

จะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าว หากหน่วยงานทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลงอตัราภาษีภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทาํนอง
เดียวกนั (ถา้มี) 

2 อตัรารอ้ยละตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นทงัหมดหกัดว้ยมลูคา่หนีสินทงัหมดทียงัไมไ่ดร้วมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตงัแตว่นัถดัจากวนัทีคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิครงัลา่สดุจนถงึวนัทีคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม ทงันี ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน
ใดทาํนองเดียวกนั (ถา้มี) 

4 ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้
รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไวที้หนา้สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) และ
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

5 อตัรารอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมท ีเร ียกเก็บจากผู้สังซ ือหร ือ  
ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

อัตราตามโครงการ  เร ียกเกบ็จร ิง 
ปี 2563 

เร ียกเกบ็จร ิง 
ปี 2562 

เร ียกเกบ็จร ิง 
ปี 2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กิน 2.005 ยกเวน้ N/A N/A 

2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กิน 2.005 ยกเวน้ N/A N/A
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 4  

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก  ไมเ่กิน 2.005 0.256 N/A N/A
3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไมเ่กิน 2.005 ยกเวน้ N/A N/A

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ N/A N/A
5. คา่ธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู ่และการออก

ใบหน่วยลงทนุ 
รายการละ 50 บาท 7 รายการละ 50 บาท 7 N/A N/A
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6 อตัราไม่เกินรอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุแต่ไม่ตาํกว่า 200 บาท โดยบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยตรงเมือผูถื้อหน่วยลงทนุยืนคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

7 จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัทียืนคาํขอทาํรายการ 
 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใชจ้่ายจากทีไดร้ะบุไวใ้นโครงการบริษัทจดัการของ

สงวนสิทธิทีจะกระทาํการดงักลา่วโดยไมถื่อวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 
ก่อนการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเพิมขนึดงักลา่ว โดยบรษัิทจดัการจะเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการ
ซือขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบยีนกองทุน     14 ส.ค. 62 
 วันสนิสุดรอบบัญช  ี       31 ก.ค. 63 

 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 
-  ตวัชีวดั: ดชันีชีวดั MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) ซึงเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ

ดาํเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกลุเงิน
บาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิงยืนยนั
ถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) :   -17.7833%  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 
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ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.29% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
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ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

หมายเหต ุ:  
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดที้ website ของบรษัิทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ ไมมี่ -
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 
 
 
 

 กองทนุไทยนาํเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัเป็นสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (USD)  กองทนุนีจึงมีความเสียงจาก
อตัราแลกเปลียนสกุลเงินบาทและสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ทงันี กองทนุไทยอาจลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือ
ปอ้งกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ผูล้งทนุอาจไดร้บัผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน
หรอืไดร้บัเงินคืนตาํกวา่เงินลงทนุเรมิแรกได ้

 กองทุนหลกัจะนาํเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ไปลงทุนในหลกัทรพัยใ์นรูปสกุลเงินทอ้งถินของประเทศทีลงทุน อย่างไรก็ดี 
กองทนุหลกัมิไดล้งทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้เพือปอ้งกนัความเสียง (FX Hedging) ดงันนั กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า 
อิควิตี ฟันด ์เพือการเลียงชีพ จงึมีความเสียงและอาจไดร้บัผลขาดทนุจากนโยบายดงักลา่วของกองทนุหลกั 

 กองทนุหลกัอาจลงทนุใน Credit Default Swap (protection seller) ในอตัราสว่นทีมากกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ ทาํใหก้องทนุรวมนีมีความเสียงมากกวา่กองทนุรวมอืน 

 ผูล้งทนุไมส่ามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนาํ หรอืนาํไปเป็นประกนั 
 ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเงือนไขการลงทนุ 

และจะตอ้งคืนสทิธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มิฉะนนัจะตอ้งชาํระเงินเพิม และ/หรือเบียปรบัตาม
ประมวลรษัฎากรดว้ย ดงันนั ผูล้งทนุควรศกึษาเงือนไขการลงทนุของกองทนุรวมเพือการเลียงชีพและคู่มือภาษีใหเ้ขา้ใจ
ก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุควรศึกษาเงือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ ทงัสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและขอรบัคู่มือภาษี
ไดที้บรษัิทจดัการกองทนุรวมหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

 การพิจารณารา่งหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั 

 ในกรณีที บลจ. มีธุรกรรมทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และตอ้งแสดงช่องทางและวิธีการทีผูถื้อหน่วยลงทนุ
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามขอ้มลูอืนเพิมเติม เช่น Website เป็นตน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนีเมือเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเสียงทีอาจเกิดขึนจาก
การลงทนุได ้

 ในกรณีทีมีเหตกุารณไ์มป่กติผูล้งทนุอาจไดร้บัชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 
 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบรษัิทจดัการ ดงันนั บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 

จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทงันี ผลการดาํเนินงานของกองทนุนี  ไม่ไดข้ึนอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรอืผลการดาํเนินงานของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืนเพือกองทนุรวม โดยบรษัิทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานทีปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลู
เพิมเติมไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  
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 บรษัิทจดัการใชข้อ้มลูในอดีตในการคาํนวนค่าสมับรูณข์องค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเสียงหากสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) และทรพัยส์ินทีตอ้งการลดความเสียงเคลือนไหวใน
ทิศทางทีไมเ่ป็นไปตามขอ้มลูในอดีต ซงึอาจทาํใหส้ญัญาซือขายลว่งหนา้ไมส่ามารถลดความเสียงไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 ในกรณีทีผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเติม ผูล้งทนุสามารถขอหนงัสือชีชวนสว่นขอ้มลูโครงการไดที้บรษัิทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน   

 ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทาํธุรกรรมกบับคุคลทีเกียวขอ้ง (Connected 
Person) ไดที้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บรษัิทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ทีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะ
สามารถกาํกบัและดแูลการซือขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

 ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวเมือมีความเขา้ใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหนา้ และผูล้งทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคาํนงึถงึประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงค ์และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

 ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดจ้ากประกาศทีปิดไวห้นา้
บรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

 ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจาํตวัของบคุคลดงักลา่วทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

 ผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชีชวนไวเ้ป็นขอ้มลูเพือใชอ้า้งอิงในอนาคต และ
เมือมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูติ้ดตอ่กบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
 กองทนุรวมนีลงทนุกระจกุตวัในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของ

พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 

 กองทนุรวมอาจมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมด 
ดงันนั หาก ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได ้โดย   
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดที้เวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th 
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บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั
ชนั 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร ์เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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