หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่ า อินเดีย

UOB Smart China India Fund :UOBSCI
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 9 สิงหาคม 2553

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: 8 ธันวาคม 2553

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth ซึ่ง
จัดตังและบริ
้
หารจัดการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยกองทุนจะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทเอกชนต่างๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรื อประเทศอินเดีย หรื อบริ ษัทเอกชนต่างๆที่มี
ที่มาของรายได้ หรื อกาไร หรื อมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรื อประเทศอินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนใน
ชนิดของหน่วยลงทุนที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สงิ คโปร์
โดยปกติบริ ษัทจัดการจะไม่ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ ในอนาคตบริ ษัทจัดการอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่คา่ เงินดอลลาร์ สงิ คโปร์ มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุน
ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย่ น (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่มากกว่า
กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ มีแนวโน้ มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลีย่ น (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรื ออาจพิจารณาไม่
ป้องกันในกรณีที่คา่ เงินดอลลาร์ สงิ คโปร์ มีแนวโน้ มแข็งค่า กองทุนจึงยังมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินเหลืออยู่
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน

:

โอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดจี ากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็ นการกระจายการลงทุนไปยัง
หลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อลดความเสีย่ งจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 11 สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่ างไร?
กองทุนนี ้ไม่กาหนดประเภทของผู้ลงทุนแต่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล และ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล ซึ่งจะมีวิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ ไป โดยจะมีการแยกคานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนสาหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน และมูล ค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากัน
หรื อแตกต่างกันได้
2. กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
1,400 ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด?
เหมาะสาหรับเงินลงทุนต้ องการกระจายความเสีย่ งโดยการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนที่
สามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มา
จากกาไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ลงทุน และดอกเบี ้ยรับ
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรื ออินเดีย
2. ราคาหน่วยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth ที่กองทุนลงทุน
3. อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินดอลลาร์ สงิ คโปร์
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร?
ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีวนั ที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่ างไร ?
 นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนจะสร้ างโอกาสให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่ต้องการจะได้ รับผลตอบแทนจากการเติบโตของประเทศจีนและประเทศอินเดีย
ผู้จดั การกองทุนมุง่ เน้ นสร้ างพอร์ ตลงทุนที่มีการกระจายความเสีย่ งระหว่างหลักทรัพย์ของประเทศจีนและประเทศอินเดีย
โดยจะมีการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ลงทุนในประเทศจีนและประเทศอินเดียอย่างเป็ นระบบเพื่อสะท้ อนการ
เปลี่ยนแปลงของราคาและมูลค่าตามตลาด โดยจะมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุนเป็ นครัง้ คราวอย่างน้ อยทุกไตรมาส
และทาการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามสภาวะของตลาด
กองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจลงทุนในตราสาร American Depositary
Receipts ( ADRs) ตราสาร Global Depositary Receipts (GDRs) และหลักทรัพย์อื่นๆที่ได้ รับความเห็นชอบ เพื่อที่จะ
บรรลุเป้าหมายของการลงทุน และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ ตราสารที่ออกโดยห้ างหุ้นส่วนจากัด ตราสารลงทุนที่มีความซับซ้ อน และหลักทรัพย์อื่นที่มี
รูปแบบการลงทุนคล้ ายกัน นอกจากนี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ รวมถึงสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า แม้ ว่าจะใช้
เพื่อป้องกันความเสีย่ ง สร้ างประสิทธิภาพในการบริ หาร หรื อ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลงทุนก็ตาม
 ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ วี ิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจานวนเงินขันต
้ ่าดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล
การสั่งซือ้ ครัง้ แรก
ไม่กาหนด

การสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
ไม่กาหนด

 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
การสั่งซือ้ ครัง้ แรก
ไม่กาหนด

การสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
ไม่กาหนด

ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
ผู้ลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อภายในวันทาการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
ในกรณีที่ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงิน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลงวันที่ที่
สัง่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้
ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
และบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
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- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล กับ ชนิดจ่ายเงินปั นผล ของ กองทุนเปิ ด
ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เห็นว่าการหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีตอ่ กองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้ อมทังลงประกาศในหนั
้
งสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
-

ช่ องทางการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)

 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าดังนี ้
จานวนเงิน
จานวนหน่ วย
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทาการ
ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการ ถึงเวลา 14.00 น. สามารถติดต่อได้ ที่
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
ท่านจะได้ รับชาระเงินภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันคานวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนโดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะ
เป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็ค
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ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนาส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อ รับซื ้อคืน
ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
บริ ษัทจัดการกาหนดให้ วนั ซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็ น
วันทาการที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ /หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้ รับผลกระทบ
จากการชาระหรื อรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลักหรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
(2) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวมหรื อก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวมโดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุนและ/หรื อจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนการไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วและการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร?
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติซงึ่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) หรื อ (2) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนันเว้
้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆโดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนพร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนและหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (2) ต่อสานักงาน
โดยพลันทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนันโดยต้
้
องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
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(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วัน
ทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
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(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่ว ยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นวันหยุดทา
การของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ และคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่ าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศหรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรั บค าสัง่ ซือ้ ค าสัง่ ขายคืนหรื อ คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เ ป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควรแต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกันเว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต.ให้ ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อคาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านันการสั
้
บเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึงการขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนาไป
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุนและข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศ
กาหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิมูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร ?
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ดังนันบริ
้ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
2. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ น
กรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล
คณะผู้บริหาร
1. นายวนา พูลผล
2. นางสุนรี พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
3. นายเจิดพันธุ์ นิธยายน
4. นางสาวรัชดา ตังหะรั
้ ฐ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จานวน 104 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
3. มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
ชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล 155,526,733.10 (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล 10,833,873.49 (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวนา
นางสาวเฟง
นางสุนรี
นางสาวรัชดา
นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นายจารุวตั ร
นางสาววรรณจันทร์
นางวิภาดา
นายปราโมทย์

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นางสาวปราณี
นายสิทธิศกั ดิ์
นายชัยยันต์
นายชัยพฤกษ์
นายธนกร
นางสาวนพรัตน์
นายจารุวตั ร
นางสาวลินดา
นายวีรยุทธ
นางสาวชนิษฎา
นางสาวอัญชลี
นางสาวชื่นสุมน
นางสาวนันทนัช
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นางสาวสิริอนงค์
นายฐิ ติรัฐ

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
งามวุฒกิ ลุ
พรสกุลศักดิ์
กิติเฉลิมเกียรติ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ชื่อ ตาแหน่ ง

การศึกษา

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
CFA, CPA
Imperial College Management
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ,
School, U.K.
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก  บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประสบการณ์ ทางาน
หน้ าที่ความ
ที่เกี่ยวข้ องกับ
รับผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
สินทรัพย์ทวั่ โลก
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers
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ชื่อ ตาแหน่ ง
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ , CFA
ผู้อานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์ *, CFA
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทางาน
การศึกษา
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
 ผู้อานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
(เศรษฐศาสตร์ ),
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
บล.นครหลวงไทย จากัด
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam,
Netherlands
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)




เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ผู้อานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จากัด
ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ ค จากัด

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จากัด

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก










*ปฎิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนกองทุนนี ้ มีดังนี ้
ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย

ชนิด
จ่ ายเงิน
ปั นผล








ชนิดไม่
จ่ ายเงิน
ปั นผล
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ชนิด
ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
จ่ ายเงิน
ปั นผล
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000

บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456

บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999

บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400

บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888

บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000


บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555

บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327,0-2359-0000

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888

บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100

บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777

บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000

บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888

บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
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ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
39.
40.
41.
42.
43.

บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
บริ ษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888

ชนิด
จ่ ายเงิน
ปั นผล




ชนิดไม่
จ่ ายเงิน
ปั นผล








หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าทีต่ ามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสีย่ งที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความ
ผิดพลาดของผู้บริ หาร เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ลู งทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้

2. ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรื อ
ประเทศอินเดีย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่ไม่
สามารถควบคุมได้
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ( Foreign Exchange Risk ) คือ ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ อัตราผลตอบแทนในรู ปเงิ น บาทผัน ผวน หากค่าเงิ น ตราสกุลต่า งประเทศมีก าร
เปลีย่ นแปลง
โดยปกติกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย จะไม่ใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมี
ความเสีย่ งสูงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลต่างประเทศ ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับเงินต้ นคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
ทังนี
้ ้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจมี
ต้ นทุนสาหรั บการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่
เพิ่มขึ ้น
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมี
การลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า วย่ อ มท าให้ สิ น ทรั พ ย์ มี ค วามผัน ผวนมากกว่ า การลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ พื น้ ฐาน
(Underlying Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนใน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
เท่านัน้ ทังนี
้ ้การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทาให้ กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น หากอัตรา
แลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการ
ที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ดังนันเพื
้ ่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น หรื อธนาคารพาณิชย์
5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ซึ่งคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่
กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงผู้บริ หาร, การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทา
ให้ ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
6.

ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ข้ อกาหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ในการบริ หารประเทศ ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงอาจ
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ทาให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจาก
การลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจาการลงทุนในประเทศนันๆ
้
ซึง่ อาจช่วยลดความเสีย่ งในส่วนนี ้ได้
ความเสี่ยงอื่น ๆ ของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนของประเทศที่ลงทุน (Country Diversification risk)
กองทุนอาจได้ รับความเสีย่ งจากการลงทุนในประเทศจีนและอินเดีย โดยจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่สงู กว่ากองทุน
ที่ลงทุนทัว่ โลกเนื่องจากมีการกระจายการลงทุนต่ากว่าการลงทุนทัว่ โลก
2. ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีเงินทุนขนาดเล็กและปานกลาง (Small and medium capitalization companies risk)
การลงทุนในบริ ษัทที่มีเงินทุนขนาดเล็กและปานกลางจะมีความเสี่ยงโดยรวมที่สงู กว่าบริ ษัทที่มีเงินทุนขนาดใหญ่จาก
การมีแหล่งข้ อมูลทางการเงินที่จากัด มีความผันผวนในราคาที่สงู กว่า มีความเสีย่ งในการปิ ดบริ ษัทสูงกว่า และมีสภาพ
คล่องที่ต่ากว่า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาหุ้นสามัญ
3. ความเสี่ยงจากการทารายการกลับเข้ าภายในประเทศ (Repatriation risk)
การลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดีย อาจได้ รับผลกระทบจากความล่าช้ าหรื อการ
ปฏิเสธที่จะให้ โอนทรัพย์สินหรื อส่งเงินทุนกลับประเทศ หรื อถู กควบคุมการทารายการโดยรัฐบาล เนื่องจากอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกการอนุญาตให้ ลงทุนและกาหนดให้ ใช้ ข้อบังคับใหม่แทนในแต่ละประเทศ
4. ความเสี่ยงทางกฎระเบียบ ข้ อบังคับ (Regulatory risk)
5. การลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดียอาจได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงทาง
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ตัวอย่างเช่น การประกาศกฎหมายใหม่ การเก็บค่าธรรมเนียมจากการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตรา การบังคับใช้ ข้อกาหนดที่จากัดการลงทุนรายบริ ษัท หรื อการจากัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของแต่ละ
บริ ษัท กลุม่ อุตสาหรรม หรื อประเทศต่างๆ
6. ความเสี่ยงทางภาษี (Taxation risk)
การลงทุนในกองทุนจะได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงการจัดเก็บภาษี นโยบายการเงิน และนโยบายงบประมาณ
ประจาปี จานวนภาษี ที่จดั เก็บจากสัดส่วนการลงทุนที่ถือ หรื อส่วนต่างของกาไรหรื อรายได้ ที่มาจากการกองทุนตามการ
จัดเก็ บภาษี ใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุน มูลค่าของหน่วยลงทุน และรายได้ ที่ได้ รับจาก
กองทุน
7. ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk)
การลงทุนในกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดียอาจได้ รับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง กฏระเบียบข้ อบังคับของรัฐบาล ความไม่มนั่ คงในประเทศ หรื อ การเจรจาทางการทูต (รวมถึง สงคราม)
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและมูลค่าการลงทุนของประเทศที่ลงทุน รวมทังความเสี
้
่ยงจากปั ญหาชาตินิยมหรื อความ
เสีย่ งอื่นๆที่สามารถนาไปสูก่ ารริ บทรัพย์สนิ ที่ถือครองโดยอาจไม่ได้ รับส่วนชดเชยหรื อได้ รับคืนเพียงเล็กน้ อย
ประเทศจีนและประเทศอินเดียเป็ นประเทศที่มีนาเข้ าและส่งออกสูงและอาจจะได้ รับผลกระทบจากการกีดกันทาง
การค้ า หรื อมาตรการป้องกันอื่นๆ และการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
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อัตรำส่วนกำรลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตา่ กว่า 2
อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย

ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
(1) 10% หรื อ
สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตรา
benchmark + 5%
สารอยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการ
เพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ 6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสาร
กึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร
Basel III
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยูใ่ นระดับ investment
grade 6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property / REITs ที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลาด ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วย
ดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มกี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

7

ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทา
ให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และ
มีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

รวมกันไม่เกิน 5%

1

หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale
2
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ได้
3
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale ได้
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา
แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่ ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น (1) 25% หรื อ
คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัท
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark + 10%
ดังกล่าว
** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)***
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้
เงิน ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของ นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MFได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2 ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่ MF
ได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการ
ที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้

3
4
5
6

(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของ
MF หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้ องกับอายุกองทุน)
หน่วย infra หรื อหน่วย property / REITs
Reverse repo
Securities lending
ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่
ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บัญชี
เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้ เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
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ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
7 ตราสารดังนี ้ (total SIP)
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ้ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ศุกกู
หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade
หรื อไม่มี credit rating
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

8

derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ ง (hedging)
8.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสีย่ ง (nonhedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกัน
ไม่เกิน 15%

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ ีอยู่

Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่
เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มกี ลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic
investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าทีม่ ีความ
ซับซ้ อน (exotic derivatives)
4
รายละเอียดของการคานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
*** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
product limit
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน

1

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

กรณีที่เป็ นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวมวายุภกั ษ์ ทุก (MF รวมกัน
ภายใต้ การจัดการของ บริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจานวนหุ้นของบริ ษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ ไม่นบั รวม)
(การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้
ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ้ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี ้
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่า สุด ทัง้ นี ใ้ นกรณี ที่ ผ้ ูออกตราสารมี หนี ส้ ิน ทางการเงิ น ที่ ออกใหม่ก่ อ น
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจ
นามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้
องเป็ นข้ อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงิน
ตามที่เ ปิ ดเผยไว้ ใ นงบการเงิ น สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุด 2 ให้ ใ ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้
ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่และ
มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บริษัทจัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มกี ารยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย
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ข้ อ

3

4

5

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วย
หนึง่
นัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย property / REITs ของ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
กองทุนใด กองทุนหนึง่
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International
Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP)
เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย
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ตำรำงค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตราตาม
โครงการ(1)

เรียกเก็บจริง(1)

เรียกเก็บจริง(1)

เรียกเก็บจริง(1)

1/12/2562 – 30/11/2563

1/12/2561 – 30/11/2562

1/12/2560 – 30/11/2561

- ชนิดจ่ายปั นผล

ไม่ เกิน 1.79546

1.7655

1.7656

1.7657

- ชนิดไม่จา่ ยปั นผล

ไม่ เกิน 1.79546

1.7655

1.7656

1.7657

ไม่เกิน 1.6050(2)
ไม่เกิน 1.6050(2)

1.6050
1.6050

1.6051
1.6051

1.6052
1.6052

- ชนิดจ่ายปั นผล

ไม่เกิน 0.06206(2)

0.0321

0.0321

0.0321

- ชนิดไม่จา่ ยปั นผล

ไม่เกิน 0.06206(2)

0.0321

0.0321

0.0321

- ชนิดจ่ายปั นผล

ไม่เกิน 0.1284(2)

0.1284

0.1284

0.1284

- ชนิดไม่จา่ ยปั นผล

ไม่เกิน 0.1284(2)

0.1284

0.1284

0.1284

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดจ่ายปั นผล
- ชนิดไม่จา่ ยปั นผล
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0227

0.0125

0.0121

2.2 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0066

0.0008

0.0008

2.3 ค่าใช้ จา่ ยในการจ่ายปั นผล

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0038

-

-

ไม่ เกิน 2.33046(3)

1.7986

1.7789

1.7786

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียก
เก็บจริงทัง้ หมด

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือ
ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (4)
- ชนิดจ่ายปั นผล
- ชนิดไม่จ่ายปั นผล
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (4)
- ชนิดจ่ายปั นผล
- ชนิดไม่จ่ายปั นผล
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (4)
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
- ชนิดจ่ายปั นผล
- ชนิดไม่จ่ายปั นผล

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง เรียกเก็บจริง
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561

ไม่เกิน 2.00

1.50

1.50

1.50

ไม่เกิน 2.00

1.50

1.50

1.50

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยกเว้ น
ยกเว้ น

ยกเว้ น
ยกเว้ น

ยกเว้ น
ยกเว้ น

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยกเว้ น(5)
ยกเว้ น(5)

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยกเว้ น
ยกเว้ น

10 บาทต่อจานวนหน่วย
ลงทุนทุก 500 หน่วย หรื อเศษ
ของ 500 หน่วย(6)

10 บาทต่อจานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย
หรื อเศษของ 500 หน่วย

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
- ชนิดจ่ายปั นผล
- ชนิดไม่จ่ายปั นผล
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

5. ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อ สกุล ที่อยู่ และการ
รายการละ 50 บาท (6)
ออกใบหน่วยลงทุน
ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee): 1.0295 % ของNAV

รายการละ 50 บาท

หมายเหตุ
(1) ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(2) อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั
(3) อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(4) อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
(5) ทังนี
้ ้ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย
(6) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอทารายการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการของ
สงวนสิทธิที่จะกระทาการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำน
วันจดทะเบียนกองทุน
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

8 ธ.ค. 53
30 พ.ย. 63

UOBSCI-D (ชนิดจ่ ายเงินปั นผล)

UOBSCI-N (ชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล)

-

-

ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
ดัช นี MSCI China (25%) ปรั บ ด้ วยอัต ราแลกเปลี่ยนเพื่อ เที ย บค่าสกุลเงิ นบาท ณ วัน ที่ คานวณผลตอบแทน,
ดัชนี SSE50 A Share Index (Net Total Return) (25%) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน, ดัชนี MSCI India (50%) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดจ่ ายเงินปั นผล)

:

-25.8293%

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล)

:

-25.8278%
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ข้อมูลอัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมำร์ท ไชน่ ำ อิ นเดีย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2563
54.90%

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่า อินเดีย

30

ข้อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมำร์ท ไชน่ ำ อิ นเดีย
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2563
-- ไม่มี -หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริ ษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
 การพิจารณาร่ างหนั งสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี ม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสานั กงาน
ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด ยูโอบี
สมาร์ ท ไชน่ า อินเดีย เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้
ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
 กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่ า อินเดีย มีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล
และชนิ ดจ่ ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่ สามารถสับเปลี่ยนชนิ ดของหน่ วยลงทุนได้ ผู้ลงทุ นควร
ศึกษาข้ อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่ อนทาการลงทุน
 การแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุน มิได้ ทาให้ ความรั บผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน ทรั พย์ สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
อย่ างเท่ าเทียมกัน
 มูลค่ าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิดอาจมีมูลค่ าเท่ ากันหรื อแตกต่ างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยก
คานวณมูลค่ าหน่ วยลงทุนสาหรับแต่ ละชนิดหน่ วยลงทุน
 ในกรณีท่ มี ีเหตุการณ์ ไม่ ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชีช้ วน
 การลงทุนในกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่ า อินเดีย จะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักที่มีการลงทุนในตรา
สารทุนในประเทศจีนและอินเดีย กองทุนจึงมีความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศจีนและอินเดีย (Country
Risk) ซึ่งคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่ น การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริ หาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอ่ ืนๆ จนทาให้ ไม่ สามารถชาระหนี ไ้ ด้ ตรง
ตามระยะเวลาที่กาหนด
 โดยปกติกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่ า อินเดีย จะไม่ ใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่ อสกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ จากการที่กองทุนนา
เงินไปซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ และโดยปกติกองทุนหลักก็จะไม่ ป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ ต่อสกุลเงินประเทศ
จีนและอินเดียที่กองทุนหลักลงทุนด้ วย ผู้ลงทุนจึงอาจได้ รับเงินคืนต่ากว่ าเงินลงทุนเริ่มแรกหรืออาจขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้ ทัง้ นี ้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่ าวโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้ ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึน้
 ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้ อมูลในหนั งสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนั งสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
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 กองทุ น รวมเป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษั ท จั ด การดั ง นั ้น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยู โ อบี
(ประเทศไทย)จากัดจึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่ า อินเดีย
ทัง้ นีผ้ ลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ไชน่ า อินเดียไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผล
การดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)จากัด
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่
ปิ ดไว้ หน้ าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ในกรณีท่ ผี ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ีบริ ษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่ างๆที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุ นกาหนดและจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุ นสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุ น เช่ น การทาธุ รกรรมกับบุ คคลที่เกี่ยวข้ อง
(Connected Person) ได้ ท่ ีสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่ าย internet ของสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 ผู้ ล งทุ น ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่ าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ให้ ด้วย
 บริ ษัท จัด การใช้ ข้ อ มูล ในอดีต ในการค านวนค่ า สัม บูร ณ์ ข องค่ า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (absolute
correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรั พย์ อ้างอิง (underlying assets) และทรั พย์ สินที่
ต้ องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึ่งอาจทาให้ สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ไม่ สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ
 นักลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
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