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หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลส ำคญั 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

UOB Smart China India Fund :UOBSCI 
  

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุที่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ เพียงกองทนุเดียว  

อายุโครงการ : ไมก่ าหนด 

วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตัง้และจัดการกองทุนรวม : 9 สงิหาคม 2553 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 8  ธนัวาคม 2553 

นโยบายการลงทุน : กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ซึ่ง
จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
บริษัทเอกชนตา่งๆที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนต่างๆที่มี
ที่มาของรายได้หรือก าไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย โดยกองทนุจะลงทนุใน
ชนิดของหนว่ยลงทนุท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์  

โดยปกติบริษัทจดัการจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทจดัการอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ยกตวัอยา่งเช่น กรณีที่คา่เงินดอลลาร์สงิคโปร์มีแนวโน้มออ่นคา่ลง บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสดัสว่นท่ีมากกวา่
กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลีย่น (FX Derivatives) ในสดัสว่นท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกนัในกรณีที่คา่เงินดอลลาร์สงิคโปร์มีแนวโน้มแข็งคา่ กองทนุจึงยงัมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินเหลอือยู่ 

ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดจีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงั
หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพื่อลดความเสีย่งจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 

 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่ 11 สิน้สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
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ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
 

 

 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลกัษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร? 
กองทนุนีไ้มก่ าหนดประเภทของผู้ลงทนุแต่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และ
ชนิดจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมีวิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป โดยจะมีการแยกค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทุนส าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากัน
หรือแตกตา่งกนัได้ 

 
2. กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

1,400 ล้านบาท 

บริษัทจดัการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
เหมาะส าหรับเงินลงทนุต้องการกระจายความเสีย่งโดยการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุสว่นที่
สามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู ผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มา
จากก าไรสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีลงทนุ และดอกเบีย้รับ 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรืออินเดีย 
2. ราคาหนว่ยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ที่กองทนุลงทนุ 
3. อตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์ 
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร? 
ไมม่ีผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมคุ่้มครองเงินต้น 

 
6. กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 พฤศจิกายนของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร ? 

 นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก 

กองทุนจะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตของประเทศจีนและประเทศอินเดีย 
ผู้จดัการกองทนุมุง่เน้นสร้างพอร์ตลงทนุท่ีมีการกระจายความเสีย่งระหวา่งหลกัทรัพย์ของประเทศจีนและประเทศอินเดีย 
โดยจะมีการเปลีย่นแปลงสดัสว่นของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุในประเทศจีนและประเทศอินเดียอยา่งเป็นระบบเพื่อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของราคาและมลูค่าตามตลาด โดยจะมีการทบทวนสดัสว่นการลงทุนเป็นครัง้คราวอย่างน้อยทกุไตรมาส 
และท าการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามสภาวะของตลาด 

กองทุนจะเน้นลงทนุในตราสารทนุที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และอาจลงทนุในตราสาร American Depositary 
Receipts ( ADRs) ตราสาร Global Depositary Receipts (GDRs) และหลกัทรัพย์อื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อที่จะ
บรรลเุป้าหมายของการลงทนุ และกองทุนจะไม่ลงทนุในตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หุ้นกู้ แปลง
สภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ ตราสารท่ีออกโดยห้างหุ้นสว่นจ ากดั ตราสารลงทุนท่ีมีความซบัซ้อน และหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมี
รูปแบบการลงทนุคล้ายกนั นอกจากนี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ รวมถึงสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แม้ว่าจะใช้
เพื่อป้องกนัความเสีย่ง สร้างประสทิธิภาพในการบริหาร หรือ เพื่อบรรลเุป้าหมายในการลงทนุก็ตาม 
 
 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ  มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน  
1. กองทุนรวมนีม้วีิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจ านวนเงินขัน้ต ่าดงันี ้

 หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล 

การสั่งซือ้ครัง้แรก การสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 

 

 หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 

การสั่งซือ้ครัง้แรก การสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 

ทา่นสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้ลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน 
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการขายหนว่ยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีที่ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัที่ที่
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจดัการเปิดไว้
ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
และบญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 
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- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้าม)ี 

- การสั่งซือ้โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งชนิดไมจ่่ายเงินปันผล กบั ชนิดจ่ายเงินปันผล ของ กองทนุเปิด
ยโูอบ ีสมาร์ท ไชนา่ อินเดีย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้  โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงกองทนุที่สามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีก้ารสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
เห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีตอ่กองทนุเปิดและผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

- ช่องทางการสั่งซือ้หน่วยลงทุนอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าดงันี ้

จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย 
ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการ
ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการ ถึงเวลา 14.00 น. สามารถติดตอ่ได้ที่ 

 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้าม)ี 

- ช่องทางอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ทา่นจะได้รับช าระเงินภายใน 5  วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัค านวนมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคา
หนว่ยลงทนุโดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะ
ในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศ
ดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือวิธีการอื่นใดอนัจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็ค
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ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือน าสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจดัการก าหนดให้วนัซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ /หรือวนัท าการของกองทนุรวม
ในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็น
วนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ /หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 
และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม  

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของ  
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ในกรณีที่กองทนุได้รับผลกระทบ
จากการช าระหรือรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกัหรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ /หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  (ถ้ามี)
รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทจดัการ

เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 
(2) กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวมหรือก่อเกิดผลเสยีหายแก่กองทนุรวมโดยจะ

พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุและ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
3. กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้วและการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่า

เกิดกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
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(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นีก้ารเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนพร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนและหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังาน
โดยพลนัทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี  ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ  และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
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(ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1.   การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน  โดยบคุคลผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส าคญั 
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม  ไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์
และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยุด
รับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงันี ้ก่อนการ
เปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ  



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท ไชนา่ อินเดีย  8 

 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคา
ขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผย
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท า
การของบริษัทจัดการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยดุรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน ส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่
น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ใน
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศหรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควรแตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนัเว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้  ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการ
ก าหนดซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่วหมายถึงการขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้หกั
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อน าไป
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือส านกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .หรือคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ประกาศ
ก าหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตามมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

 

1. กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และในหนงัสือ
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

 
2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจ ากดัสทิธิ กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็น
กรณีกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุและหนว่ยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนน
เสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  

 
3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 
4. กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ที่  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 

 
5. กองทุนรวมนีม้ีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

                                       

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร 

รายชื่อกรรมการ  
1. นายล ีไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะผู้บริหาร 
1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
3.    นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 

 

2. จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จ านวน 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล 155,526,733.10 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 10,833,873.49 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

 

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
 

1.    นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2.    นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3.    นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4.    นายสทิธิศกัดิ ์  ณฐัวฒุ ิ กรรมการ 
5.    นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6.    นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7.    นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8.    นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9.    นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
10.  นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11.  นายวีรยทุธ หลห์ีละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์ กรรมการ 
13.  นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ กรรมการ 
14.  นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัดิ ์ กรรมการ 
15.  นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรต ิ กรรมการ 
16.  นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
17.  นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 
18.  นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19.  นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

 

5.  รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 

ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัช,ี
เกียรตินิยมอนัดบั1),      
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,       
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

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

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย* 
ผู้อ านวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),             
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
    บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
    บลจ.ฟินนัซา่ จ ากดั 
 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จ ากดั 
 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์, CFA 
ผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จ ากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต           
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 
Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั 

 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

 *ปฎิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
 

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนกองทุนนี ้มีดังนี ้

ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิด

จ่ายเงนิ
ปันผล 

ชนิดไม่
จ่ายเงนิ
ปันผล 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777   
2. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111   
3. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000   
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500   
5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115   
6. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2285-1555   
7. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600   
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ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิด

จ่ายเงนิ
ปันผล 

ชนิดไม่
จ่ายเงนิ
ปันผล 

8. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050   
9. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800   
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000   
11. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000   
12. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456   
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456   
14. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000   
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123   
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999   
17. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000   
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400   
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888   
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000   
21. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677   
22. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888   
23. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111   
24. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700   
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000   

26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ีเอสที (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2648-1111   

27. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555   

28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600   

29. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327,0-2359-0000   

30. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888   

31. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797   

32. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100   

33. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั :  โทรศพัท์ 0-2861-5508,  0-2861-6090   

34. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777   

35. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000   

36. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000   

37. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888   

38. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100   
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ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิด

จ่ายเงนิ
ปันผล 

ชนิดไม่
จ่ายเงนิ
ปันผล 

39. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222   

40. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   

41. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400   
42. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000   
43. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888   

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

  

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ือ ? 

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

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีค้ือ ? 

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

นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
 

 
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบักองทนุได้ที่ 

-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื (ถ้าม)ี 

-  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 
 

 

  
 

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสีย่งที่เกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทนุไปลงทนุ 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวะการแข่งขนั ความ
ผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ท าให้ผู้ลงทนุในตราสารต้องสญูเสยีเงินลงทนุได้ 

2. ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรือ
ประเทศอินเดีย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่
สามารถควบคมุได้ 

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ( Foreign Exchange Risk ) คือ ความเสี่ยงที่การลงทนุอาจประสบกบัความผนั
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการ
เปลีย่นแปลง 
โดยปกติกองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย จะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน จึงอาจมี
ความเสีย่งสงูจากอตัราแลกเปลีย่นเงินสกลุตา่งประเทศ ซึง่อาจท าให้ผู้ลงทนุได้รับเงินต้นคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
ทัง้นี ้ในอนาคตกองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมี
ต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่
เพิ่มขึน้ 

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security) 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
เท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอตัรา
แลกเปลีย่นมีการเปลีย่นแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้ อยา่งไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเสีย่งจากการ
ที่คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว  ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทนุจะท าธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์ 

5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ซึ่งคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่
กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท า
ให้ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทนุลงทนุ เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมือง ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นๆ ที่อาจท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงอาจ
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ท าให้กองทนุเกิดความเสี่ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับจาก
การลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ 
ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศที่กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ 
ซึง่อาจช่วยลดความเสีย่งในสว่นนีไ้ด้ 

 
ความเสี่ยงอื่น ๆ ของกองทุนหลัก 

1. ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนของประเทศที่ลงทุน (Country Diversification risk) 
กองทนุอาจได้รับความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศจีนและอินเดีย โดยจะมีความเสี่ยงจากการลงทนุที่สงูกว่ากองทนุ
ที่ลงทนุทัว่โลกเนื่องจากมีการกระจายการลงทนุต ่ากวา่การลงทนุทัว่โลก 

2. ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีเงนิทุนขนาดเล็กและปานกลาง (Small and medium capitalization companies risk) 
การลงทนุในบริษัทท่ีมีเงินทนุขนาดเลก็และปานกลางจะมีความเสี่ยงโดยรวมที่สงูกว่าบริษัทที่มีเงินทนุขนาดใหญ่จาก
การมีแหลง่ข้อมลูทางการเงินท่ีจ ากดั มีความผนัผวนในราคาที่สงูกวา่ มีความเสีย่งในการปิดบริษัทสงูกวา่ และมีสภาพ
คลอ่งที่ต ่ากวา่ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหุ้นสามญั 

3. ความเสี่ยงจากการท ารายการกลับเข้าภายในประเทศ (Repatriation risk) 
การลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดีย อาจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าหรือการ
ปฏิเสธที่จะให้โอนทรัพย์สินหรือสง่เงินทุนกลบัประเทศ หรือถูกควบคมุการท ารายการโดยรัฐบาล เนื่องจากอาจมีการ
เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิการอนญุาตให้ลงทนุและก าหนดให้ใช้ข้อบงัคบัใหมแ่ทนในแตล่ะประเทศ 

4. ความเสี่ยงทางกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory risk) 
5. การลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดียอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทาง

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ตวัอย่างเช่น การประกาศกฎหมายใหม่ การเก็บค่าธรรมเนียมจากการควบคมุการแลกเปลี่ยน
เงินตรา การบงัคบัใช้ข้อก าหนดที่จ ากดัการลงทนุรายบริษัท หรือการจ ากดัสดัสว่นการถือครองหน่วยลงทนุของแต่ละ
บริษัท กลุม่อตุสาหรรม หรือประเทศตา่งๆ 

6. ความเสี่ยงทางภาษี (Taxation risk) 
การลงทนุในกองทนุจะได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการจดัเก็บภาษี นโยบายการเงิน และนโยบายงบประมาณ
ประจ าปี จ านวนภาษีที่จดัเก็บจากสดัสว่นการลงทนุท่ีถือ หรือสว่นตา่งของก าไรหรือรายได้ที่มาจากการกองทนุตามการ
จัดเก็บภาษีใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน มูลค่าของหน่วยลงทุน และรายได้ที่ได้รับจาก
กองทนุ 

7. ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk) 
การลงทนุในกลุม่ประเทศเกิดใหม ่เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดียอาจได้รับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง กฏระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาล ความไมม่ัน่คงในประเทศ หรือ การเจรจาทางการทตู (รวมถึง สงคราม) 
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและมลูคา่การลงทนุของประเทศที่ลงทนุ รวมทัง้ความเสี่ยงจากปัญหาชาตินิยมหรือความ
เสีย่งอื่นๆท่ีสามารถน าไปสูก่ารริบทรัพย์สนิท่ีถือครองโดยอาจไมไ่ด้รับสว่นชดเชยหรือได้รับคืนเพียงเลก็น้อย 
ประเทศจีนและประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีน าเข้าและสง่ออกสงูและอาจจะได้รับผลกระทบจากการกีดกนัทาง
การค้า หรือมาตรการป้องกนัอื่นๆ และการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
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อตัรำส่วนกำรลงทุน  
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment gradeแตต่ า่กวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น  

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกูที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย  
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing  

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน                                
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์  
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด  
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตรา
สารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ)  
6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ  
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1  
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสาร
กึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้  
ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel III  

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing  

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤  397 วนั นบั
แตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2  
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั investment 
grade 6.6.1 reverse repo  
6.6.2 OTC derivatives  
6.7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property / REITs ที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้ 
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาด ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึง หนว่ย
ดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอน
หนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด   

6.8 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท า
ให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และ
มีลกัษณะตาม 6.7.1  

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

  

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

1 หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศที่คูส่ญัญาในฐานะผู้มีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลอืกใช้ credit 
rating แบบ national scale ได้ 
*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange  
  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ี
อยูใ่นกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัท
ดงักลา่ว  

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

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้

เงิน ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศ
ของ นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.2 ธนาคารพาณิชย์  
1.3 บริษัทเงินทนุ  
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์  
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MFได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี 
ให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ  
 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ

คงเหลอื ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี

อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

   

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MF 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ
ที่กฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้  
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้ 

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ที่ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของ 
MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายุ
สอดคล้องกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  

3 หนว่ย infra หรือหนว่ย property / REITs ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 
5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ี
ต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
7 ตราสารดงันี ้(total SIP)  

7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตรา
สารหนี ้ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ศกุกู 
หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
(single entity limit)  
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade 
หรือไมม่ี credit rating  

รวมกนั 
ไมเ่กิน 15% 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8  derivatives ดงันี ้

 8.1 การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อ  
การลดความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู ่
  

 8.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives 
ที่มิใชเ่พื่อการลดความเสีย่ง (non-
hedging) 

Global exposure limit 

 8.2.1 กรณี MF ไมม่ีการลงทนุแบบซบัซ้อน4  
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV   

 8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4  
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้ 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark  
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มกีลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 
investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ีความ
ซบัซ้อน (exotic derivatives)  

4 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานประกาศก าหนด 
*** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MFไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีที่เป็นการลงทนุของ MF (ที่มิใชก่องทนุรวมวายภุกัษ์  (ทกุ MF รวมกนั
ภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดยีวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ )ไมน่บัรวม
การถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์(  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ 
ตราสาร Basel III และศกุกูของผู้
ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถึงตรา
สารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนี ้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ.อาจ
น ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 2 ให้ใช้
อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit 
rating ให้บริษัทจดัการลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการ
รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ใน                      
ลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ  
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. บริษัทหลกัทรัพย์  
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

4 หนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหนว่ย
นัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

5 หนว่ย property / REITs ของ
กองทนุใด กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ที่ออกหนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

1 หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี
ตามกฎหมายวา่ด้วยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 
เป็นต้น  
2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร  

ทัง้นีก้ารค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม 

อัตราตาม

โครงการ(1) 

เรียกเก็บจริง(1) 
1/12/2562 – 30/11/2563 

เรียกเก็บจริง(1) 
1/12/2561 – 30/11/2562 

เรียกเก็บจริง(1) 
1/12/2560 – 30/11/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  
(ที่ประมาณการได้)  

- ชนิดจา่ยปันผล 

- ชนิดไมจ่า่ยปันผล 

 

 
ไม่เกิน 1.79546 

ไม่เกิน 1.79546 

 

 
1.7655 

1.7655 

 

 
1.7656 

1.7656 

 

 
1.7657 

1.7657 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

 - ชนิดจา่ยปันผล 

 - ชนิดไมจ่า่ยปันผล 

 

ไมเ่กิน 1.6050(2) 
ไมเ่กิน 1.6050(2) 

1.6050 
1.6050 

1.6051 
1.6051 

1.6052 
1.6052 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์     

- ชนิดจา่ยปันผล ไมเ่กิน 0.06206(2) 0.0321 0.0321 0.0321 

- ชนิดไมจ่า่ยปันผล ไมเ่กิน 0.06206(2) 0.0321 0.0321 0.0321 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ     

- ชนิดจา่ยปันผล ไมเ่กิน 0.1284(2) 0.1284 0.1284 0.1284 

- ชนิดไมจ่า่ยปันผล ไมเ่กิน 0.1284(2) 0.1284 0.1284 0.1284 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

2.1  คา่สอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง 0.0227 0.0125 0.0121 

2.2  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 0.0066 0.0008 0.0008 

2.3  คา่ใช้จา่ยในการจา่ยปันผล ตามทีจ่่ายจริง 0.0038 - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก 
เก็บจริงทัง้หมด  

 ไม่เกิน 2.33046(3) 1.7986 1.7789  1.7786 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท ไชนา่ อินเดีย  27 

 

 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 1.0295 % ของNAV 
 
หมายเหต ุ
(1)  คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้าม)ี 
(2)  อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมดที่ยงัไม่ได้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของชว่งตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัที่ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั   
(3)  อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
(4)  อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
(5)  ทัง้นี ้ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย 
(6)  จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค าขอท ารายการ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของ
สงวนสิทธิที่จะกระท าการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (4)     

  - ชนิดจ่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00 1.50 1.50 1.50 

  - ชนิดไมจ่่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00 1.50 1.50 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (4)     

  - ชนิดจ่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

  - ชนิดไมจ่่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (4)   
3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า   

ยกเว้น(5)    - ชนิดจ่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00 

  - ชนิดไมจ่่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00 ยกเว้น(5)  

3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก   

  - ชนิดจ่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00  ยกเว้น 
  - ชนิดไมจ่่ายปันผล ไมเ่กิน  2.00  ยกเว้น 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ 10 บาทตอ่จ านวนหนว่ย
ลงทนุทกุ 500 หนว่ย หรือเศษ

ของ 500 หนว่ย(6) 

10 บาทตอ่จ านวนหนว่ยลงทนุทกุ 500 หนว่ย 
หรือเศษของ 500 หนว่ย 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการ
ออกใบหนว่ยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท (6) รายการละ 50 บาท 
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ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนินงำน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน       8 ธ.ค. 53 
วันสิน้สุดรอบบัญชี          30 พ.ย. 63 

 
UOBSCI-D (ชนิดจ่ายเงนิปันผล) 

 
 

UOBSCI-N )ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล(  

 

- ผลตอบแทนที่มีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 
- ดัชนี MSCI China (25%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน,              

ดชันี SSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน, ดชันี MSCI India (50%) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน  

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต   /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
   

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดจ่ายเงนิปันผล) : -25.8293% 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล) : -25.8278% 
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  ข้อมูลอตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมำรท์ ไชน่ำ อินเดีย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 
 

54.90% 
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ข้อมลูกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมำรท์ ไชน่ำ อินเดีย 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 
 
 

 

 
หมายเหต ุ:  
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- ไมม่ี -- 
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ค ำเตือน / ข้อแนะน ำ 

 

 
 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
ได้รับรองถงึความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี 
สมาร์ท ไชน่า อินเดีย เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้
ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล 
และชนิดจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนได้ ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนท าการลงทุน 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อย่างเท่าเทียมกัน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก
ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนส าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 การลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่มีการลงทุนในตรา
สารทุนในประเทศจีนและอินเดีย กองทุนจึงมีความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศจีนและอินเดีย (Country 
Risk) ซึ่งคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนท าให้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 โดยปกติกองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย จะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ จากการที่กองทุนน า
เงนิไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงนิดอลลาร์สิงคโปร์ และโดยปกติกองทุนหลักก็จะไม่ป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ต่อสกุลเงินประเทศ
จีนและอินเดียที่กองทุนหลักลงทุนด้วย ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับเงนิคืนต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกหรืออาจขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้ ทัง้นี ้ในอนาคตกองทุนอาจใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 
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 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี  
(ประเทศไทย)จ ากัดจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย 
ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานของกองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดียไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผล
การด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย)จ ากัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
(Connected Person) ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ให้ด้วย 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute 
correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจท าให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 นักลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุยูโอบี (ประเทศไทย)จ ากัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 


