หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์
UOB Smart Global Allocation Fund : UOBSGA
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(feeder fund)

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :

วันที่ 22 ธันวาคม 2557

18 กุมภาพันธ์ 2558

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ BGF Global Allocation Fund ที่จดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว และเป็ นกองทุนที่จดั ตังตามระเบี
้
ยบของ
UCITS (Undertakings for Collective Inverstment in Transferable Securities) ซึง่ อยู่ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของ
ประเทศลักเซมเบิร์กและเป็ นกองทุนที่มีหน่วยงานกํ ากับดูแลด้ านหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ซึ่งเป็ นสมาชิกของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ลงทุนในตราสารทุน
และตราสารหนี ้ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่ โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึง่ มีการบริ หารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A. และกองทุนหลักมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภท
เฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund) ซึง่ กองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน และ
บริ ษัทจัดการจะทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ หรื อในสกุลเงินอื่นใด หากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/
หรื อช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นับตังแต่
้ วนั ที่บริษัทจัดการรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะนําเงินไปลงทุน
ต่อในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ประกาศกําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ จะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ ของกองทุน โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนี ้ที่ผ้ ถู ือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี ้ที่ผ้ อู อกมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี ้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี ้ยอื่น และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปั จจัย
อ้ างอิงอื่นเพิ่มเติม และมีการลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็ น puttable / callable bond
เท่านัน้ รวมถึงจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ซึง่ การใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non – investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของ
บริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวม และถือเป็ นการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์
ในต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ม่งุ หวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็ นเงิน
ลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจาก
กําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. ผลการดําเนินงานของกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก)
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
 ลักษณะสําคัญของกองทุน BGF Global Allocation Fund
ชื่อกองทุน :

BGF Global Allocation Funds (BGF) Global Allocation Fund – Class A

ผู้จัดการกองทุน :

BlackRock (Luxembourg) S.A.

วันที่จัดตัง้ กองทุน :

3 มกราคม 1997

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมผสม ( Mixed Fund)

วัตถุประสงค์ และนโยบาย กองทุน BGF Global Allocation Fund เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศซึง่ จดทะเบียนใน
ประเทศ Luxembourg โดยกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ลงทุนในตราสารทุน และ
การลงทุน :
ตราสารหนี ้ทังภาครั
้
ฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่ โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) กองทุนใช้ แนวทางการลงทุนทัง้ แบบด้ านล่างขึน้ บน (Bottom-up) และแบบ
ด้ านบนลงล่าง (Top-down) โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ ประเทศที่ลงทุน และขนาดของตลาดที่ลงทุน
(2) การวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐาน ตารางเปรี ยบเทียบมูลค่าพื ้นฐาน และการใช้ ข้อมูล
ด้ านปริ มาณ ถูกนํามาใช้ เพื่อสําหรับสร้ างโอกาสในการลงทุน
(3) ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไว้ ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง หรื อ
เงินสดจุดประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่อง
(4) กองทุน อาจจะลงทุน ในตราสารอนุพัน ธ์ ท างการเงิ น เพื่ อ วัตถุป ระสงค์ ใ นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่(existing positions) หรื อการจัดการพอร์ ตโฟลิโอที่มี
้
ดประสงค์
ประสิทธิภาพ(efficient portfolio management) หรื อทังสองจุ
อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

ไม่จ่ายเงินปั นผล (ตาม Class ที่ลงทุน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ /ผู้เก็บ Transfer Agent and Registrar: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
รั กษาทรั พย์ สนิ ของ
Custodian: The Bank of New York Mellon (International) Limited,
กองทุน :
Luxembourg Branch
MERGAAI
Bloomberg Ticker :
SPFTMLCGBM
Bloomberg Benchmark
Ticker :
Website

http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/fundsinformation/overview/bgf-global-allocation-a2-usd
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
1. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยจะส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อผลตอบแทนของ
ตราสารหนี ้แนวโน้ มหรื อการปรับอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดลงอาจส่งผลให้ ความเสี่ยงในการได้ รับชําระเงินสูงขึ ้น
2. ความเสี่ยงด้ านมูลค่าของตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในแต่ละ
วัน โดยปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าตราสารทุนได้ แก่ การเมือง ข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ
บริ ษัท และเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่สําคัญของบริษัท
3. ความเสี่ยงจากตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เป็ นตราสารที่มลู ค่ามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักทรัพย์
อ้ างอิง โดยอาจส่งผลให้ เกิดกําไรและขาดทุนได้ ซึง่ จะส่งผลต่อความผันผวนของมูลค่ากองทุน
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk) ซึง่ ได้ แก่ความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาหรื อคู่ค้าอาจไม่สามารถส่งมอบตรา
สารหรื อชําระเงินล่าช้ าอันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั
5. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง(Liquidity Risk) อันเนื่องการที่เข้ าลงทุนในตราสารที่สภาพคล่องตํ่าและอาจส่งผลกระทบ
ต่อมูลกองทุนเมื่อทําการขายตราสารนัน้
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)

หมายเหตุ : ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
ทังนี
้ ้ จํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจํานวนเงินขันตํ
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดได้ จนถึง
วันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้
เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชี
สัง่ ซื ้ออื่นๆ ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการล่วงหน้ า โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทั ้งนี ้ การ
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สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวันในนามของบัญชี สงั่ ซือ้ หรื อบัญชี กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึน้ ที่ธนาคารพาณิ ชยซึ่งดอกผลในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- INTERNET
- บัตรเครดิต
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
-

การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนได้ โดยจะอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจ
เม้ นท์ เอ็นจอย หรื อกองทุนอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ า
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิ ด ยูโอบี ชัวร์ เดลี กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์
กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย หรื อกองทุนอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนเปิ ดปลายทางได้ จนถึงเวลา 15.30 น.
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์
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อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด
ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟั นด์” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจาก
กองทุนเปิ ดที่กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อ
กองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือ
ชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบทุก
ช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้

-

จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์ จะพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ โดย
พิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดระหว่
ั้
างช่วงเวลา เมื่อส่วนต่างมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิระหว่างช่วงเวลา มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.1 บาทต่อหน่วย โดยบริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิระหว่างช่วงเวลา ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการ
จะประกาศช่วงเวลาพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิปลายช่วงเวลามี
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตํ่ากว่า 10 บาท
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

-

การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ ม
เปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ
prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้

- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET
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- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลัก
จดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่
ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณี การขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนั ้นมีผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาต
ให้ สามารถนํ า ไปลงทุน ในต่า งประเทศได้ หรื อ อาจเป็ นเหตุใ ห้ ไ ม่สามารถบริ หารจัดการกองทุน ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุน
6. กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการ
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3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัดการอาจเลื่อ นกํ า หนดชํ าระค่า ขายคื น หน่วยลงทุน แก่ ผ้ ูถือ หน่ ว ยลงทุน ที่ มีคํา สั่ง ขายคื น หน่ วยลงทุน ของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเ หตุจํา เป็ นทํ า ให้ ไ ม่ส ามารถจํ า หน่า ย จ่า ยโอน หลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิน ของกองทุน รวมเปิ ดได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ก่ อ นหรื อ ในช่ ว งระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัด การพบว่ า ราคารั บ ซื อ้ คื น
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อสํานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้
บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
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(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การ
เงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
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2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วัน
ทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อ
เงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรื อรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด
โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 105 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 29,915,334.81 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
พูลผล
2. นางสาวเฟง
ฟาง
3. นางสุนรี
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
4. นางสาวรัชดา
ตังหะรั
้ ฐ
5. นายเจิดพันธุ์
นิธยายน
6. นางสาวพัชราภา
มหัทธนกุล
7. นายจารุวตั ร
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
8. นางสาววรรณจันทร์
9. นางวิภาดา
ลัภยพร
10. นายปราโมทย์
เล้ าสมบูรณ์
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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
นายนพพล
นายธนกร
นางสาวนพรัตน์
นายจารุวตั ร
นางสาวลินดา
นายวีรยุทธ
นางสาวชนิษฎา
นางสาวอัญชลี
นางสาวนันทนัช
นางสาวชื่นสุมน
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นางสาวสิริอนงค์
นายฐิ ติรัฐ

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
นราศรี
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
พรสกุลศักดิ์
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. รายชื่ อผู้ จั ดการกองทุ น ประวั ติการศึกษา และประสบการณ์ ก ารทํา งานที่เ กี่ ยวข้ องกั บการบริ หารจั ดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

การศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
Imperial College Management
School, U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ 1),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หน้ าที่
ความ
รั บผิดชอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก, หัวหน้ าฝ่ าย
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
การลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
สินทรัพย์
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
ทัว่ โลก
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager,
TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิตริ ั ฐ รั ตนสิงห์ *, CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ ,CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทาํ งาน
หน้ าที่ความ
การศึกษา
ที่เกี่ยวข้ องกับ
รั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ฝ่ ายการ
 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
 ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
ลงทุน
(เศรษฐศาสตร์ ),
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
สินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
ทัว่ โลก
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จํากัด
(เศรษฐศาสตร์ ), (เกียรตินิยมอันดับ 2)  นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บล.นครหลวงไทย จํากัด
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
ฝ่ ายการ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ลงทุน
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สินทรัพย์
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ทัว่ โลก
 Domestic Equity
Assistant Portfolio Manager–Portfolio
Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ฝ่ ายการ
ลงทุน
สินทรัพย์
ทัว่ โลก

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,

(การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิศวกรรมปิ โตรเลียม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Investment Fund Manager,
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
 Pilot, บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 Fixed Income Portfolio Manager,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
 Project Manager / Petroleum Engineer,
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

ฝ่ ายการ
ลงทุน
สินทรัพย์
ทัว่ โลก





นายนพพล นราศรี
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam,
Netherlands
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
เศรษฐศาสตรบัณฑิต,
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากัด
ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Pricing Specialist, บริ ษัท เมอร์ ค จํากัด










* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
2. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
้ ้น
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

18

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับ
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึง่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ ลู งทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้
รวมทัง้ สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนได้ ทงตราสารหนี
ั้
แ้ ละตราสารทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้
ลงทุนเป็ นสําคัญ
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
คือ ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรู ปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึง่ อาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้ สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรั พย์พืน้ ฐาน (Underlying
Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าที่มีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
เท่านัน้ ทังนี
้ ้การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นหากอัตราแลกเปลี่ยน
ั ญาไม่
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ปฏิบตั ิตาม ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรื อธนาคาร
พาณิชย์
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

20

a. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ ติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
6. ความเสี่ ยงจากข้ อจํากั ดการนําเงินลงทุนกลั บประเทศ (Repatriation
Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ
ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุน
จะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษั ทจัดการจะติ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงการเมื อง ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในส่วนนี ้
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ
1
2

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

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

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

ไม่เกิน 20%1

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5

4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ อง
เป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ อง
ขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา (1) 10% หรื อ
สารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน (2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
การเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ) benchmark + 5%
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
้ ้นตาม
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
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 ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ อง
ขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives

7

6.7 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 ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1

หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale
2
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ได้
3
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale ได้
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา
แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์
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ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัท
ดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit) ***
ข้ อ
1

2

ประเภททรั พย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุ
กองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบ
การลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
มีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
3

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

Securities lending

ไม่เกิน 25%

5

ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

6

ตราสารดังนี ้ (total SIP)

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสาร
กึง่ หนี ้กึง่ ทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating
ข้ อ ประเภททรั พย์ สนิ
อัตราส่ วน
7 derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้ าทําธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง
(hedging)
7.2 การเข้ าทําธุรกรรม
Global exposure limit
derivatives ที่มิใช่เพื่อ 7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
การลดความเสี่ยง (non- จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
hedging)
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหาย
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

26

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

สูงสุด (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 การลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อการลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)
4
รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด
*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สนิ
อัตราส่ วน
1 หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่
ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั
รวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ้ ภาครัฐไทย หรื อ
ตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด
โดยไม่ให้ นบั รวมมูลค่าหนี ้สินดังกล่าว ของเจ้ าหนี ้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออก
เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
ทังนี
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ น
แต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ 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 ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวม

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง
2

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(4)

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (4)
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (4)
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วย
ลงทุน

เรี ยกเก็บจริง
2

2

1/2/2563-31/1/2564

1/2/2562-31/1/2563

1/2/2561-31/1/2562

1.3161

1.3161

1.3162

1.0700
0.0321
0.2140

1.0700
0.0321
0.2140

1.0701
0.0321
0.2140

0.1991
0.0044
0.0181
1.5377

0.1278
0.0034
1.4473

0.0867
0.0008
1.4037

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
ไม่ เกิน 2.43425
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 2.14(1)
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.08025(1)
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.2140(1)
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ตามที่จ่ายจริง
2.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริง
ไม่ เกิน 5.35(3)
ทัง้ หมด

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน

เรี ยกเก็บจริง

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง เรี ยกเก็บจริง เรี ยกเก็บจริง

ไม่เกิน 2.00

2564
1.50

2563
1.50

2562
1.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 2.00
ไม่มี
ไม่มี

1.50(5)
ไม่มี
ไม่มี

รายการละ 50 บาท

รายการละ 50 บาท (6)

ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.7180 % ของ NAV
หมายเหตุ
(1) อัตราไม่เกินร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทังหมดที
้
่ยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั
และเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
(2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
(3) อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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(4) อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(5) กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า บริ ษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(6) จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 18 ก.พ. 58
วันสิน้ สุดรอบบัญชี
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.07%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

-0.74%

13.02%

25

6.16%

75

ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

2.48%

4.55%

2.77%

4.17%

31 ม.ค. 64
Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน

Percentile

1 ปี

12.20%

25

16.02%

25

5.20%

25

6.80%

25

N/A

N/A

4.32%

5.81%

50

9.14%

25

5.89%

25

6.35%

50

N/A

N/A

6.10%

25

7.55%

50

16.93%

75

11.99%

75

9.55%

50

N/A

N/A

9.46%

25

6.43%

50

16.81%

75

8.84%

25

7.22%

5

N/A

N/A

7.42%

Percentile

-

ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี

-

ดัชนี ้ชี ้วัด : ดัชนี S&P 500 ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ( Master Fund) ปรับด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (36%), ดัชนี FTSE All-World ex US ซึ่งเป็ นดัชนี
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ( Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน (24%), ดัชนี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ( Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน (24%), ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนหลัก ( Master Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (16%)

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

-

ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

:

-22.1109%
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กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (USD)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินประเทศ LUXEMBOURG
หุ้นสามัญ
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
BGF Global Allocation Fund - Class A
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

621,830.28

2.08

618,968.26
2,862.02
-21,398.90

2.07
0.01
-0.07

53,388.85
-74,787.75

0.18
-0.25

29,257,402.96

97.80

29,257,402.96
29,257,402.96
29,257,402.96

97.80
97.80
97.80

56,328.09

0.19

56,328.09
29,914,162.43

0.19
100.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟั นด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ประเภทสัญญา
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

คู่สัญญา

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAA+
AA

ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง

19,070.08
35,397.37
3,730.83
-7,554.96
1,963.14
12,767.44
3,709.40
-13,558.86
803.65

%NAV วันครบกําหนด

0.06
0.12
0.01
-0.03
0.01
0.04
0.01
-0.05
0.00

19/02/2564
19/03/2564
19/02/2564
19/03/2564
19/03/2564
14/05/2564
16/07/2564
18/06/2564
16/07/2564

กําไร/ขาดทุน

19,070.08
35,397.37
3,730.83
-7,554.96
1,963.14
12,767.44
3,709.40
-13,558.86
803.65
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
78.80%

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟันด์
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่
จํานวน 1 กลุม่ เป็ นสัดส่วนในอัตราร้ อยละ 37.1141

หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

35

คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected
Person) ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ า
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 นักลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์
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 กองทุนรวมนี ้ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนกระจุกตัวในสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
้
ดังนัน้ หาก
 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท โกลบอล แอลโลเคชัน่ ฟั นด์

37

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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