หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า
Greater China Fund : GC
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทตราสารทุน

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: 3 กรกฎาคม 2552

: 22 กรกฎาคม 2552

นโยบายการลงทุน :
กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
(เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายเน้ นลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ในตราสารทุน และ/หรื อหลักทรัพย์ที่
โอนสิทธิได้ (Transferable securities) ซึง่ ออก หรื อจดทะเบียน และ/หรื อทําการซื ้อขายในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่กําลังเป็ นที่
น่าจับตามอง (Emerging countries) ซึ่งได้ แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้ หวัน ทังนี
้ ้ กองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนใน Transferable Securities ที่มิได้ อยู่ใน Regulated Market หลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรื อ
สัญญาของบริ ษัทที่มิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรื อตราสารแห่งหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรื อหลักทรัพย์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าอันดับความ
้ ้นไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินสุทธิ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) แต่ละบริ ษัทและ/หรื อรวมกันทังสิ
ของกองทุน โดยการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่นบั รวมอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแผนจะนําเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็ นอย่างช้ า นับแต่วันออกหลักทรั พย์และตราสาร (Pre-IPO) ทัง้ นี ้ กองทุนจะ
พิจารณาลงทุนในกองทุนย่อย NN (L) Greater China Equity โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
้
างประเทศ กองทุนอาจพิจารณา
อัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การ สําหรับการลงทุนทังในประเทศและต่
ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าหรื อตัวแปรเป็ นหลักทรัพย์หรื อดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรื ออัตราดอกเบี ้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน และ/หรื ออันดับความน่าเชื่อถือหรื อเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี ้ของตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อสินค้ าหรื อ
ตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) โดยส่วนที่เหลือ
จะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลาย
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อย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด โดยจะลงทุนให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายกองทุนที่กําหนดไว้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured note) รวมถึงตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อผู้ออก (Issue/Issuer)
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน : เมื่อกองทุนในต่างประเทศได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้ แก่
กํ าไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล (ถ้ ามี) และดอกเบีย้ รับ จะทําให้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนใน
ต่างประเทศที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (Greater China Fund) เพิ่มขึ ้น
ตามไปด้ วยเช่นกัน
ดังนัน้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (Greater China Fund) ทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาส
ได้ รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 12 สิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2564
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
1,600 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด?
เงินลงทุนส่วนที่ผ้ ลู งทุนต้ องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยเงินลงทุนดังกล่าวควร
เป็ นเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง ผลตอบแทนที่กองทุนจะ
ได้ รับจากการลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล (ถ้ ามี) และดอกเบี ้ยรับ
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3. ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนี เ้ 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 เมษายน ของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
 นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนย่อย เน้ นลงทุนอย่างกระจายความเสี่ยง (ด้ วยเงินลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3) ในตราสารทุน และ/หรื อหลักทรัพย์ที่
โอนสิทธิ ได้ อื่น ๆ (ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการซื อ้ หลักทรั พย์ที่โอนสิทธิ สูงสุดไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนย่อย และหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึง่ ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี ้: สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้ หวัน หรื อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว หรื อซื ้อขายอยูใ่ นประเทศดังกล่าว
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ :
ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยัน
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
1) การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ท่านสามารถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิ ชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี ้
 ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ดังนี ้
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. และการทํารายการหลังเวลา 15.30 น. ให้
ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย
เพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้







ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โดยระบุชื่อ ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์
ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้ แรกจะสิ ้นสุดลง
 สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยสามารถเลือกระบุความถี่ในการลงทุนเป็ นรายเดือนหรื อ
รายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้ จะต้ องกรอกใบคําขอใช้ บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular
Saving Plan) และจะต้ องสมัครบริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรื อช่องทางอื่นใดที่อาจเปิ ดให้ บริ การในอนาคต) ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่
ธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ถือเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ในปั จจุบนั บริ ษัท
จัดการเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้ นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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 ผ่ านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งานระบบ
พรี เมียร์ ซึง่ ในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื ้อให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ การทํารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
 ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน
 กรณีส่ ังซือ้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง
และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการอาจเปิ ดและ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การได้ ครบทุกช่องทาง ทังนี
้ ้
ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
 ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
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2) การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านวิธีการดังต่อไปนี ้
 ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ทุกวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน *
 ผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
 ผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
 ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน *
การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งานระบบ
พรี เมียร์ ซึ่งในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.00 น. ในวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ ถือเป็ นรายการ
ของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น. ใน
วันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ
หมายเหตุ * เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศ ซึง่ วันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุน
ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อ
ระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ วันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง
วันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติของบริ ษัทจัดการและของกองทุนต่างประเทศ หรื อตามที่บริ ษัทจัดการประกาศ
กําหนดเพิ่มเติม
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะให้
คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า
1. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันๆ
ร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
2. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.
4.

5.
6.

7.

กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซือ้ หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซือ้ หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกําหนด
ของบริษัทจัดการ
กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย
บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การ
้ ้ เพื่อ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
เป็ นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด
้
หากคาดการณ์ได้ ว่า การ
จัดตังและ/หรื
้
อการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
อาจยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ว

3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

2.

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่า วไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ไ ด้ รับรองข้ อ มูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ 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 ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่ง
คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ 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
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สินในต่า งประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี เ้ กิ ดขึน้ ซึ่งก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ซือ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลักทรั พย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
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(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชํ าระเงินจากหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สิน ที่ลงทุนไว้ ตามกํ าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดย
พลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้ อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทํา
การสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ 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 ษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลา
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริษัทจัดการเท่านัน้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไป
ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน / ใบเสร็ จรั บเงิน /
ใบกํากับภาษี ” ทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หรื อภายใน 7 วันทํ าการนับแต่วันทําการถัดจากวันที่ซือ้ ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
-

สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999

5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. 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 102 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 19,821,454.97 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)
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
8 นางสาววรรณจันทร์ อึ ้งถาวร
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. นายเจิดพันธุ์
นิธยายน
2. นางสาวพัชราภา
มหัทธนกุล
3. นางสาวปราณี
ศรี มหาลาภ
4. นายสิทธิศกั ดิ์
ณัฐวุฒิ
5. นายชัยยันต์
จันทนคีรี
6. นายชัยพฤกษ์
กุลกาญจนาธร
7. นายธนกร
ธรรมลงกรต
8. นางสาวนพรัตน์
ประมวลวัลลิกลุ
9. นายจารุวตั ร
ปรี ด์เิ ปรมกุล
10. นางสาวลินดา
อุบลเรี ยบร้ อย
11. นายวีรยุทธ
หลีห์ละเมียร
12. นางสาวชนิษฎา
วีรานุวตั ติ์
13. นางสาวอัญชลี
งามวุฒิกลุ
14. นางสาวนันทนัช
กิติเฉลิมเกียรติ
15. นางสาวชื่นสุมน
พรสกุลศักดิ์
16. นางสาววรรณจันทร์ อึ ้งถาวร
17. นายกิตติพงษ์
กังวานเกียรติชยั
18. นางสาวสิริอนงค์
ปิ ยสันติวงศ์
19. นายฐิ ติรัฐ
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 ติก ารศึก ษา และประสบการณ์ ก ารทํา งานที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บการบริ หารจั ด การ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)

ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

Imperial College Management

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
School, U.K.
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก  บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

 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 ตําแหน่ ง
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทาํ งาน
การศึกษา
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
 ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
(เศรษฐศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
บล.นครหลวงไทย จํากัด

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ , CFA  วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(การเงิน),
 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
University of Amsterdam, Netherlands
ผู้อํานวยการ,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากัด
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
 ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)  Pricing Specialist, บริ ษัท เมอร์ ค จํากัด
นายฐิตริ ัฐ รั ตนสิงห์ *, CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

*ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท์ 0-2626-7777
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ: โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1234
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000 ต่อ 4800, 4750, 4700
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1621
บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
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7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริษัทหลักทรัพย์จดั 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
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ 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. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่ างประเทศ (Market Risk)
เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ซึง่ ความเคลื่อนไหวของตราสารทุนที่กองทุนรวม
ต่างประเทศลงทุน จะมีความเคลื่อนไหวสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองของตลาดโลก
ดังนัน้ หากเกิดความผันผวนในระบบเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากปั จจัยต่าง ๆ กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศที่กองทุน
ลงทุนก็อาจได้ รับผลกระทบไปด้ วย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จดั การกองทุนในต่างประเทศ จะเป็ นผู้บริหารความเสี่ยงโดยจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ต่างๆ ในระดับที่เหมาะสม
โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนที่จะไปกระจุกตัวอยูใ่ นหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึง่ มากเกินไป
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะทําการ
ติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ จะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หารความเสี่ยงได้
ดียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญจะได้
พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นัน้ ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ ขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และ
้ อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลา
ปริ มาณน้ อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนันๆ
และราคาที่ต้องการได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
เนื่ องจากกองทุนนี เ้ ป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าวมีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารทุน และ/หรื อหลักทรัพย์ ที่โอนสิทธิ ได้ ซึ่งออก จดทะเบียน หรื อทําการซือ้ ขายใน
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทุนในต่างประเทศ จะเป็ นผู้บริ หารความเสี่ยงโดยจะกระจายการลงทุนไปใน
หลักทรัพย์ตา่ งๆ ในระดับที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนที่จะไปกระจุกตัวอยูใ่ นหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึง่ มากเกินไป
4. ความเสี่ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับ
จากการลงทุน ในต่า งประเทศ ผู้จัด การกองทุน จะเลื อ กสรรวิธี การป้ องกัน ความเสี่ ย งอัน เกิ ด จากความผัน ผวนในอัต รา
แลกเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้ เพื่อลดความผันผวน และเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นหลัก
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จดั การกองทุนจะบริ หารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาถึงความจําเป็ นของการจัดหา และ/หรื อเลือกสรรวิธีการป้องกันความ
เสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ
5. ความเสี่ยงในเรื่ องของเสถียรภาพทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่ างๆ ที่กองทุนได้
ลงทุนไว้ (Country Risk)
การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปั จจัยหรื อตัวแปรความเสี่ยง ที่อาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรื อตัวแปรในตลาด
ท้ อ งถิ่ น ที่ ผ้ ูลงทุน มีค วามคุ้นเคย อาทิ การแกว่ง ตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปั จจัย ทางด้ านสังคม การเมื อง และเศรษฐกิ จ
กฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่แตกต่างกัน ข้ อจํากัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้ อจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการ
แทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็ นต้ น อีกทังวิ
้ ธีและหลักที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ ้นอยูก่ บั สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ทัศนคติตอ่ การลงทุน และปั จจัยที่มีอยูเ่ ฉพาะในประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
เนื่องจากกองทุนได้ มีการกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศ ประกอบกับการลงทุนของกองทุนนัน้ มิได้ กระจุกตัวอยู่ใน
ประเทศใดประเทศหนึง่ จึงทําให้ ได้ รับผลดีจากการกระจายการลงทุน
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยง
กองทุนจะเข้ าลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมลู ค่าไม่
เกินหลักทรัพย์พื ้นฐานที่กองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งนัน้ อาจไม่ส ามารถป้ องกัน ความเสี่ ย งได้ ทัง้ หมด และหาก
คาดการณ์ ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น และถือว่าเป็ นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรื อราคา
และระยะเวลาไว้ เพื่อส่งมอบในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคาหลักทรัพย์พื ้นฐาน และเพื่อให้ เกิด
ความแน่นอนในผลลัพธ์ ของการลงทุน นอกจากนี ้ กองทุนจะพิจารณาเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือของ
ั ญาอย่างระมัดระวังและสมํ่าเสมอ
คูส่ ญ
7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัตติ ามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
ในกรณีที่เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ไม่ได้ ทําการซื ้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญา
ฟอร์ เวิร์ด สัญญาออปชันที่ซื ้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามที่ตกลงกันไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จดั การกองทุนจะคัดเลือกคู่สญ
ั ญา (Counterparty) โดยใช้ ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก
คณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
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8. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้ รับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต่ างประเทศล่ าช้ า
เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวันหยุดทําการของประเทศต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุนนันอาจจะไม่
้
ตรงกับ
วันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลประทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
1 วันทําการ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กันยายน 2553 เป็ นต้ นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแสดงความจํานงในการถือหน่วยลงทุน
โดยไม่ต้องส่งคําสัง่ ขายคืนล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มลดระยะเวลาในการส่งคําสัง่ ขายคืนล่วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
9. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการ
บริหารประเทศ ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุน
เกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจาการลงทุนในประเทศนันๆ
้ ซึง่ อาจช่วย
ลดความเสี่ยงในส่วนนี ้ได้
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

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
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่
ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
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 องเป็ 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
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
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 องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market

6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มี
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (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 ้ 6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจ 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 นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
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 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายใน
กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด ซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อ
ขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่วน
ที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้
ขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

หน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ
1 - ข้ อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%
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1

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

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว

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

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)***
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี ้

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุ
้ ้
กองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1
ปี

้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
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ข้ อ
2

ประเภททรั พย์ สนิ
ทรัพย์สนิ ดังนี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงินสัญญา ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตาม
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
3

หน่วย infra

ไม่เกิน 20%

4

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

5

Securities lending

ไม่เกิน 25%

6

ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

7

ตราสารดังนี ้ (total SIP)

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating

ข้ อ
8

ประเภททรั พย์ สนิ
derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (non-hedging)

4

อัตราส่ วน

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (valueat-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 ้อขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบ
ซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อการ
ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน
(exotic derivatives)

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

2

ประเภททรั พย์ สนิ
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า

อัตราส่ วน
ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้ องมีจํานวนหุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจํานวน
สิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวมการถือหุ้น
ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ู
ออกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนํามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดย
ข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็ นการทัว่ ไปและในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มี
หนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้
ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้
มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ น
ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณี
ที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตรา
สารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุน หรื อบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

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

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น
infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่
มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้
โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ 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 นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน
ของกองทุน และหรือที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
อัตราตาม
โครงการ (1)
ไม่ เกิน 2.5145

เรี ยกเก็บจริง (2)

เรี ยกเก็บจริง (2)

เรี ยกเก็บจริง (2)

1/5/2562 – 30/4/2563

1/5/2561 – 30/4/2562

1/5/2560 – 30/4/2561

2.3861

2.3864

2.38

ไม่เกิน 2.14

2.1400

2.1403

2.14

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.1605

0.0321

0.0321

0.03

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.2140

0.2140

0.2140

0.21

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

0.2168

0.2114

0.17

-

-

0.02

0.0174
2.6203

0.0057
2.6035

0.02
2.59

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.3 ค่าแปลเอกสาร
2.4 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด

1.
2.
3.

4.
5.

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(4)
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน(4)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่
และการออกใบหน่วยลงทุน

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ไม่ เกิน 5.35(3)
อัตราตาม
โครงการ
ไม่เกิน 1.50
ไม่มี
ไม่เกิน 1.50

เรี ยกเก็บจริง
2563
1.50
ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง
2562
1.50
ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง
2561
1.50
ไม่มี

ยกเว้ น(5)

ไม่มี
50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรื อเศษของ 2,000 หน่วย (6)
รายการละ 50 บาท (6)

หมายเหตุ
1. อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินหักด้ วยหนี ้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
3. อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด
4. อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
5. ทังนี
้ ้ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย
6. จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ
ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.7470% ของ NAV โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรี ยกเก็บจริ งซึง่ แสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทังนี
้ ้ ในการเรี ยกเก็บจริ งของค่าธรรมเนียมดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจริ งไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
กระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า
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กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด
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
NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า

%NAV

521,210.56

2.63

505,269.11
15,941.45
-51,450.23

2.55
0.08
-0.26

74,783.08
-126,233.31

0.38
-0.64

19,351,694.64

97.63

19,351,694.64
19,351,694.64
19,351,694.64
19,821,454.97

97.63
97.63
97.63
100.00
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ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน

กองทุน

YTD

3 เดือน

วันจดทะเบียนกองทุน

22 ก.ค. 52

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

30 เม.ย. 63

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน
4.00%

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-0.63%

3.57%

5

9.22%

5

2.57%

25

4.56%

25

2.14%

25

4.63%

5

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

0.55%

2.30%

25

9.20%

5

-0.49%

25

4.71%

25

2.74%

5

6.18%

5

6.46%

ความผันผวนของกองทุน

19.82%

18.84%

5

20.68%

5

24.22%

95

14.26%

5

14.43%

5

14.65%

5

14.40%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

15.13%

14.25%

5

16.23%

5

19.69%

25

14.99%

5

15.04%

5

15.21%

25

15.12%

-

ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี

-

ดัชนีชี ้วัด คือ MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบของกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึง่
เป็ นกองทุนปลายทาง ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุน

-

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)

กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่า

:

-26.0638%

30

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
11.52%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงานได้ รับ
รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อมู ล ในหนั ง สื อชี ช้ วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ประกั น ราคาหรื อ ผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 กรณี ท่ ีบลจ.มีธุรกรรมที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และต้ องแสดงช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือ
หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่ น website เป็ นต้ น
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่ า
การลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากการลงทุนได้
 ในกรณีท่ มี ีเหตุการณ์ ไม่ ปกติผ้ ูลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ใน
หนังสือชีช้ วน
 กองทุนรวมเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 กองทุ น รวมนี เ้ ป็ นกองทุ น รวมหน่ วยลงทุ นที่ ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมต่ า งประเทศ ซึ่งตามปกติ
กองทุนในต่ างประเทศจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ โดยรวมเป็ นต้ นทุนของหลักทรั พย์
ซึ่งสะท้ อนอยู่ในมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศแล้ ว
อนึ่ ง เนื่ องจากในทางปฎิ บั ติ อ าจมี ก ารได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วคื น บางส่ ว นจากกองทุ น ใน
ต่ า งประเทศ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ท่ ี อ าจเป็ นผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จากส่ ว นแบ่ ง ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วหาก
คณะกรรมการกํา กั บหลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ สํา นั กงานคณะกรรมการกํา กั บหลั ก ทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์ และ/หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด
สั่ ง การ เห็น ชอบ และ/หรื อ ผ่ อนผั น ให้ ก ระทํา ได้ ทั ง้ นี ้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ รั บ รวมกั บ ส่ ว นแบ่ ง
ค่ าธรรมเนียมที่ได้ รับจากต่ างประเทศ (ถ้ ามี) จะไม่ เกินอัตราค่ าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน
ส่ วนข้ อมูลโครงการ
 ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ผู้สนใจลงทุนที่มีถ่นิ ฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง
 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อ
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถ
ขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ท่ ี บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
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 หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการ
เพื่อความกระชับและเข้ าใจง่ ายเท่ านัน้ ทัง้ นี ้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ในกรณีท่ ีผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ีบริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ท่ ี
สํา นั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ า นเครื อข่ า ยอิน เตอร์ เนตของสํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนั กงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ท่ ีบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
 ผู้สนใจสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงใด ๆ
ให้ บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้ งไว้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน อาจพิจารณาขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมทัง้ ก่ อน
และภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการตีความ หรื อการ
สั่งการของหน่ วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
 เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศ ดังนัน้ หลักเกณฑ์ การเรี ยกเก็บภาษี และ/หรื อระเบียบ
ขัน้ ตอนวิธีการต่ าง ๆ ตลอดจนข้ อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการลงทุนของกองทุน จะส่ งผล
ต่ อผลตอบแทนขัน้ สุดท้ ายที่กองทุนนีจ้ ะได้ รับด้ วย
 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่ อสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่ น ทางไปรษณีย์ ผ่ านผู้สนับสนุน
การขายหรื อรั บซื อ้ คื น หรื อทางระบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้ น ผู้ ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ รับข้ อมู ล
เกี่ยวกั บกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่ องทางที่ผ้ ู ลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ หากมีข้อสงสัยให้ ติดต่ อบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 กองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า (Local Fund - Thailand) เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมหน่ วยลงทุน
ต่ างประเทศ (Master Fund) ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรคํานึงถึงการทํารายการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน และ/หรื อการคํานวณ
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และ/หรื อการส่ งข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ระหว่ างกองทุน Local Fund กับกองทุน Master Fund ซึ่ง
จะใช้ เวลามากกว่ าปกติ เนื่ องจากมีความแตกต่ างทางด้ านเวลา (Time Zone) วันทําการ วันหยุดทําการ อัตรา
แลกเปลี่ยน และเวลาปิ ดรั บคําสั่งซือ้ ขาย นอกจากนี ้ กองทุน Local Fund จําเป็ นต้ องมีการสํารองเงินลงทุนบางส่ วน
ไว้ ในประเทศ เพื่อรองรั บการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็ นผลให้ มูลค่ าทรั พย์ สิน
สุทธิของกองทุน Local fund และมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุน Master Fund มีความแตกต่ างกันมาก อนึ่ง
เนื่องจากผู้ลงทุนได้ ลงทุนในกองทุนเปิ ด เกรธเธอร์ ไชน่ า (Local Fund ) ซึ่งจัดตัง้ ในประเทศไทยและอยู่ภายใต้
กฎหมายไทย และการกํากับดูแลของหน่ วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรั พย์ และตลาดซือ้ ขายหลักทรั พย์ ในประเทศ
ไทย ดังนัน้ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของกองทุน Local Fund ที่คาํ นวณและประกาศในประเทศไทย
จึงเป็ นมูลค่ าหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่ าการลงทุนของผู้ลงทุน
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 บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คําแนะนําการลงทุน และไม่ ขายหน่ วยลงทุนในกรณีท่ ีผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรั บกับระดับ
ความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่ าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไม่ ยินยอม/ไม่ ให้ คํายืนยันรั บทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในกองทุนดังกล่ าว
และ/หรื อกรณี ท่ ีผ้ ู ส่ ังซือ้ /ผู้ ส่ ังสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนไม่ ได้ นําส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ /สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนตามที่กาํ หนด
 บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใด ๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่ อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่ อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อ
การก่ อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรื อเป็ นบุคคลที่มีช่ ือ
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องใน
เรื่ องดังกล่ าว
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และไต้ หวัน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ต
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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