หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่ า

UOB Smart Greater China : UOBSGC
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 31 ตุลาคม 2550

วันจดทะเบียนกองทุนรวม
: 4 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน : เน้ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Greater China Fund Class A SGD
Acc ซึ่ง เป็ นกองทุน รวมเพื่อ ผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) ซึ่งจัดตังและบริ
้
หารจัดการโดย UOB Asset
Management ประเทศสิงค์โปร์ โดยกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc มีนโยบายเน้ นการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจใน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และไต้ หวัน โดยตลาด
้ ้กองทุน
หลักทรัพย์ที่เข้ าไปลงทุนส่วนใหญ่ ได้ แก่ ตลาดฮ่องกง ตลาดเซี่ยงไฮ้ ตลาดเซิ ้นเจิ ้น และตลาดไต้ หวัน ทังนี
ดังกล่าวมุง่ เน้ นการลงทุนในระยะยาว
ทังนี
้ ้บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc โดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ (Hedging) เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Notes)
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
:
โอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุน และถือเป็ นการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ใน
ประเทศต่างๆในภูมภิ าคเอเชียเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 14 สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า

1

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
1,500 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนต้ องการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนที่
สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจาก
กําไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ และดอกเบี ้ยรับ
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนที่กองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc ลงทุนอยู่
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 พฤศจิกายนของทุกปี
7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
 นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc ซึง่ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) ซึง่ จัดตังและ
้
บริ หารจัดการโดย UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ โดยกองทุน United Greater China Fund Class A SGD
Acc มีนโยบายเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จีน และไต้ หวัน
โดยตลาดหลักทรั พย์ ที่เข้ าไปลงทุนส่วนใหญ่ ได้ แก่ ตลาดฮ่องกง ตลาดเซี่ยงไฮ้ ตลาดเซิน้ เจิน้ และตลาดไต้ หวัน ทัง้ นี ก้ องทุน
ดังกล่าวมุง่ เน้ นการลงทุนในระยะยาว
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 วิธีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
ไม่กําหนด

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
ไม่กําหนด

ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
ในกรณีที่ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงิน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลงวันที่
ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการเปิ ด
ไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
และบัญชีสงั่ ซื ้ออื่น ๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
- การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี)
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- INTERNET
- ช่ องทางการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)
 วิธีการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่า ดังนี ้
จํานวนเงิน
ไม่กําหนด

จํานวนหน่ วย
ไม่กําหนด

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น. สามารถติดต่อได้ ที่
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
ท่านจะได้ รับชําระเงินภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ถัดจากคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะ
เป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
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บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของกองทุนรวม
ในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็ น
วันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก
และ/หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้ รับผลกระทบ
จากการชําระหรื อรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลักหรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
(2) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม หรื อก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดย
้ ้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์
จะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร?
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) หรื อ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ 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 ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
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 ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี เ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
รวมลงทุนในหลักทรั พย์ ที่ซือ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลักทรั พย์ แห่งนัน้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชํ าระเงินจากหลักทรั พ ย์ หรื อทรั พย์ สิน ที่ลงทุนไว้ ตามกํ าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
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(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(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 ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่ีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้ อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่
ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(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
3. ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
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ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณี ดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย 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 คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไป
ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร
ตามหลักเกณฑ์ ที่ สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด 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 ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า

8

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1 กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน, ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อขาย
คืนหน่วยลงทุน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ 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 สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
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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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล
คณะผู้บริหาร
1. นายวนา พูลผล
2. นางสุนรี พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
3. นายเจิดพันธุ์ นิธยายน
้ ฐ
4. นางสาวรัชดา ตังหะรั

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 104 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 84,339,502.39 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1.
นายวนา
2.
นางสาวเฟง
3.
นางสุนรี
4.
นางสาวรัชดา
5.
นายเจิดพันธุ์
6.
นางสาวพัชราภา
7.
นายจารุวตั ร
8
นางสาววรรณจันทร์
9.
นางวิภาดา
10. นายปราโมทย์

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรี ด์เิ ปรมกุล
อึ ้งถาวร
ลัภยพร
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
2.
นางสาวพัชราภา
3.
นางสาวปราณี
4.
นายสิทธิศกั ดิ์
5.
นายชัยยันต์
6.
นายชัยพฤกษ์
7.
นายธนกร
8.
นางสาวนพรัตน์
9.
นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวชื่นสุมน
14. นางสาวอัญชลี
15. นางสาวนันทนัช
16. นางสาววรรณจันทร์
17. นายกิตติพงษ์
18. นางสาวสิริอนงค์
19. นายฐิ ติรัฐ

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

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

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
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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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department,
Siam City Asset Management
Senior Fund Manager,
TISCO Asset Management
Senior Consultant,
Price Water House Coopers

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์ *, CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ , CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

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

นักวิเคราะห์ , ฝ่ ายวิเคราะห์ หลักทรั พย์ ,
อันดับ 2)
บล.นครหลวงไทย จํากัด
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
ภาษาอังกฤษ),
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior
Portfolio Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager Portfolio Manager,
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(การเงิน),
 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
University of Amsterdam,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Netherlands
 Investment Expert, Prospery GmbH,
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Netherlands
Services Research), University of  ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
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

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

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

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
3. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
5. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
6. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
7. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
8. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
9. บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
10. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
11. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
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
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
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7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า
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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 ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk ) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน
ซึง่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ ลู งทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc
จะวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ และคัดเลือกตราสารที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
ในส่วนนี ้
2. ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
้น
สถานะการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทังราคาหุ
้
ของผู้ออกตราสาร ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc
จะวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ และกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นของ
ประเทศต่างๆ อาทิ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, ประเทศจีน และไต้ หวัน ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจในประเทศใดประเทศหนึง่
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร ( Liquidity Risk ) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุนใน
ตราสารที่ไม่มีสภาพคล่องในการซื ้อขาย หรื อมีสภาพคล่องน้ อย ทังนี
้ ้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ ้นอยู่กบั สภาพขนาด
ของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc
จะเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ ( Country Risk ) : กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ที่จดทะเบียนใน
ประเทศสิงค์โปร์ ที่ม่งุ เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ,ประเทศจีน
และไต้ หวัน กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ที่
เกี่ยวกับประเทศนันๆ
้ ที่กองทุนเข้ าไปลงทุนไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc
จะวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดก่อนการลงทุน อีกทังกองทุ
้
นมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหุ้นของ
ประเทศต่างๆ เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ,ประเทศจีน และไต้ หวัน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า

16

5. ความเสี่ ย งในเรื่ องอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Exchange Rate Risk) : การลงทุน อาจประสบกับ ความผัน ผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
เนื่องกองทุน United Greater China Fund Class A SGD Acc มีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นของประเทศต่างๆ เช่น
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, ประเทศจีน และไต้ หวัน ทําให้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ
ใดประเทศหนึง่ ลดลง
ทังนี
้ ้ UOB Asset Management ประเทศสิงค์โปร์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารกองทุน United Greater China Fund Class A SGD
Acc อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivative) โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ และความเหมาะสม เพื่อลดความ
เสี่ยงในส่วนนี ้
สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนของ กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า นัน้ บลจ.ยูโอบี
(ประเทศไทย) จะทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวซึง่ รายละเอียดอยูใ่ น ข้ อ 7
6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เป็ นความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่
้ สามารถนําเงินต้ น/ดอกเบี ้ยมาจ่าย
กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี ้นันๆไม่
เมื่อถึงวันที่ครบกําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน
เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
สําหรับการลงทุนในตราสารหนีภ้ ายในประเทศนัน้ เนื่องจาก กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า จะลงทุนใน
ตราสารหนี ้เป็ นสัดส่วนที่น้อย และการลงทุนดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการดําเนินการของกองทุน เพื่อรอลงทุน เพื่อชําระค่าใช้ จ่าย
หรื อรักษาสภาพคล่อง เท่านัน้ โดยก่อนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร
ที่จะลงทุนอย่างละเอียด และคัดเลือกตราสารที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivative) : ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยปกติการ
ทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ค่าเงิน ซึง่ กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ และ
นอกจากนี ้กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ได้ ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
โดยปกติบริ ษัทจัดการจะไม่ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ ในอนาคตบริ ษัทจัดการอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผู้จดั การกองทุนรวม
อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) รวมถึง
ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผ้ อู อกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผ้ อู อกตราสาร (unrated securities)
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8 ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศ ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึง่ มีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
้ ซึง่ อาจช่วย
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจาการลงทุนในประเทศนันๆ
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
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

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

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า

5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
(1) 10% หรื อ
ประเทศไทย
(2) นํ ้าหนักของตราสาร ที่ลงทุนใน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

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
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 นระบบของregulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนการ
เป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั 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)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
้ ้นตาม
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน 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 ้

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน 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 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 อยู่ในระดับ 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 ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified
fund ) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

7

หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

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
3
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของMF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการ
เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

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 อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

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

ประเภททรั พย์ สนิ

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คลดังกล่าว)
เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี ้

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
< 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนที่อายุ
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

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)
2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการ
ให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดหรื อมี
เงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน
ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการ
ลงทุนของกองทุนหรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้ องกับอายุกองทุน)

3

หน่วย infra

ไม่เกิน 20%

4

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

5

Securities lending

ไม่เกิน 25%

6

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

ไม่เกิน 20%

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า
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ข้ อ
7

ประเภททรั พย์ สนิ
ตราสารดังนี ้ (total SIP)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตรา
สารกึง่ หนี ้กึ่งทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี creditrating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating
8 derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
8.2.1 กรณีMF ไม่ มีการลงทุนแบบ
ซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน
100% ของ NAV
8.2.2 กรณีMF มีการลงทุนแบบ
ซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (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 ้อ
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน
(complex strategic investment)
หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic
derivatives)

1

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด
*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ 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 องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนรวม
วายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใด 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
รายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทยหรื อตราสาร liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
หนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนํา
มูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทาง
การเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และ
ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อ
นี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสาร
ได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ(bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า

อัตราส่ วน
grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้
เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
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อัตราส่ วน
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
นัน้ 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 วยการลงทุนของกองทุน
และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

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

อัตราตามโครงการ

4.

เรี ยกเก็บจริง2

เรี ยกเก็บจริง2

เรี ยกเก็บจริง2

1/12/2562 - 30/11/2563

1/12/2561 - 30/11/2562

1/12/2560 - 30/11/2561

ไม่ เกิน 1.79546

1.7655

1.7657

1.7657

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.6050

1.6050

1.6052

1.6052

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.06206

0.0321

0.0321

0.0321

ไม่เกิน 0.1284

0.1284

0.1284

0.1284

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
(ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด

1.
2.
3.

1

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.0635
0.0081

0.0490
0.0020

0.0390
0.0035

ไม่ เกิน 2.33046

1.8371

1.8167

1.8082

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 3
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 3.00
ไม่เกิน 1.00

เรี ยกเก็บจริง
2563
1.50
ยกเว้ น

เรี ยกเก็บจริง
2562
1.50
ยกเว้ น

เรี ยกเก็บจริง
2561
1.50
ยกเว้ น

ไม่เกิน 3.00
ยกเว้ น 4
ไม่เกิน 1.00
ยกเว้ น
10 บาทต่อจํานวนหน่วย 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรื อเศษ
ลงทุนทุก 500 หน่วย หรื อ
ของ 500 หน่วย 5
เศษของ 500 หน่วย
รายการละ 50 บาท
รายการละ 50 บาท 5

ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.9778 % ของ NAV โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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หมายเหตุ
-

เนื่องจากบริ ษัทจัดการได้ ปัดเศษทศนิยมเป็ น 4 ตําแหน่งจึงทําให้ ตวั เลขค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งซึง่ แสดงในตารางเกินกว่าอัตราตามที่
ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในการเรี ยกเก็บจริ งของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจริ งไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

1
2
3
4
5

อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มด้ วย (ถ้ ามี)
อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย
จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัท
จัดการของสงวนสิทธิ ที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี)
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กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่ า
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (SGD)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินประเทศ SINGAPORE
หุ้นสามัญ
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
United Greater China Fund Class A SGD Acc (SG9999001093)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า

%NAV

5,251,282.28

6.23

108,099.14
5,143,183.14
-440,244.62

0.13
6.10
-0.52

2,789,045.05
-3,229,289.67

3.31
-3.83

79,528,464.73

94.30

79,528,464.73
79,528,464.73
79,528,464.73
84,339,502.39

94.30
94.30
94.30
100.00
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน
วันสิน้ สุดรอบบัญชี
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

4 ธ.ค. 50
30 พ.ย. 63
Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน
1.05%

ผลตอบแทนกองทุนรวม

31.62%

0.56%

75

28.38%

25

40.03%

5

5.60%

50

8.67%

25

5.22%

25

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

23.00%

3.88%

50

27.00%

50

31.67%

25

6.87%

25

10.41%

25

7.94%

5

4.24%

ความผันผวนของกองทุน

22.38%

9.77%

5

15.10%

5

23.23%

50

17.56%

25

15.72%

5

16.63%

25

20.27%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

20.70%

7.82%

5

12.80%

5

21.37%

25

16.43%

5

14.91%

5

15.25%

5

18.34%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- ดัชนีชี ้วัด MSCI AC Golden Dragon Index ที่ปรับค่าให้ อยู่ในรู ปสกุลเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ซึง่ ดัชนี
ดังกล่าวเป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบของกองทุน United Greater China ซึง่ เป็ นกองทุนหลัก (Master Fund)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)
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:

-28.8601%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่ า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2563
53.88%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่ า
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 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 วยลงทุนของกองทุนรวมนี ม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงาน
ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด ยูโอบี
สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่ าเมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
 ในกรณีท่ มี ีเหตุการณ์ ไม่ ปกติผ้ ูลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ในหนังสือชีช้ วน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนั งสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนั งสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
 กองทุ น รวมเป็ นนิ ติบุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษั ท จั ด การดั ง นั ้น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยู โ อบี
(ประเทศไทย)จํากัดจึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่ า
ทัง้ นีผ้ ลการดําเนินงานของกองทุนยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่ าไม่ ได้ ขนึ ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)จํากัด
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่
ปิ ดไว้ หน้ าบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ในกรณีท่ ีผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ีบริษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่ างๆที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
 ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
(Connected Person) ได้ ท่ ีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่ าย internet ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่
ปิ ดไว้ หน้ าบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แ น่ ใจว่ าผู้ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่ าวที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท เกรธเธอร์ ไชน่า

34

 นักลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่ าสัมบูรณ์ ของค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรั พย์ อ้างอิง (underlying assets) และทรั พย์ สินที่ต้องการลดความ
เสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึ่งอาจทําให้ สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าไม่ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ
 กองทุนรวมนีล้ งทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรั ฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

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