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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

             กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

                       Japan Small And Mid Cap Fund : JSM 
 
                   

ประเภทกองทุน    : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : 7 มกราคม 2557 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม :  25 มีนาคม 2557 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทนุหลกั) ซึง่เป็นกองทนุท่ี
จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ (Authorised scheme) ตาม
กฎหมายของประเทศสงิคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

โดยส่วนท่ีเหลือจะลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึง่ 
หรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้อง
กบันโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้  

ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดขึน้ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงั
หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 8 สิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

10,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจย่ืนขออนุมติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับเงินลงทนุท่ีต้องการกระจายความเส่ียง จากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุ
ส่วนท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับ
สว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีลงทนุ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1) ผลการดําเนินงานของกองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทนุหลกั) 

2) ความผนัผวนของดชันี  MSCI Japan SMID Cap Index ซึง่กองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP 
FUND ใช้ในการอ้างอิงผลตอบแทน 

3) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเยน (สําหรับกองทนุหลกั) เทียบกบัสกุลเงินบาท เน่ืองจากกองทนุมี
การใช้ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุในการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียง 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

กองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND มีลักษณะที่สาํคัญดังต่อไปนี ้

(แปลจากบางส่วนของหนงัสือชีช้วนของกองทนุต่างประเทศ ฉบบัภาษาองักฤษ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556) 

ช่ือกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND

ประเภทกองทุน กองทนุเปิดตราสารทนุ

วันที่จัดตัง้กองทุน 30 กนัยายน 2556  

ประเทศที่กองทุนจัดตัง้ สงิคโปร์ 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund เป็นกองทนุรวมต่างประเทศซึง่จด
ทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ท่ีเน้นการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ของบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมี
แนวโน้มการลงทนุในระยะยาวท่ีดี ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศญ่ีปุ่ น หรือจดทะเบียนจัดตัง้หรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยสําคัญใน
ประเทศญ่ีปุ่ น

กลยุทธ์ในการลงทุน   การจดัการอย่างมีนยัสําคญัของสินทรัพย์ทัง้หมดของกองทนุรวมมีการมอบหมายให้
ผู้จดัการกองทุนย่อย (Sub-Managers) คือ Sumitomo Mitsui DS Asset 
Management Company, Limited โดยขัน้ตอนการลงทนุใช้แนวทางจากด้านลา่ง
ขึน้ (Bottom-up) เพ่ือมองหาบริษัทท่ีมีคณุภาพดี ท่ีสามารถเข้าใจมมุมองการลงทนุ
ในระยะยาวเชิงลึก ผู้จัดการกองทุนย่อย(Sub-Managers) สามารถรวมการวิจัย
พืน้ฐานท่ีสนับสนุนโดยนักวิเคราะห์โดยเฉพาะและ แนวทางการจัดการการลงทุน
แบบทีมงาน(team-based) 

 หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีลงทนุจะต้อง
ไม่รวมอยู่ใน ดชันี TOPIX 100 Index โดยจะเน้นลงทนุในบริษัท ท่ีมีแนวโน้มเติบโต
สูง อยู่ในอุตสาหกรรมท่ีกําลังเติบโต มีแผนธุรกิจท่ีโดดเด่นหรือมีเทคโนโลยีท่ี
เหนือกว่า ในกรณีบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีอิ่มตวัแล้วก็จะคดัเลือกจากบริษัทท่ีมี
นวตักรรมท่ีโดดเดน่ 

 การเลือกการลงทุนขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้ การวิจัยภายใน การสัมภาษณ์ 
การเข้าชมเว็บไซต์ และการใช้ Financial models ในการคํานวน Economic Value 
(EV) และ Arbitrage Pricing Theory (APT) โดยมีหลกัเกณฑ์การคดัเลือก
หลกัทรัพย์ดงันี ้
- ผา่นเกณฑ์ด้านคณุภาพท่ีกําหนด 
- Economic Value(EV) คํานวนตามทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) 

เทียบกบัราคาปัจจบุนัมีโอกาสขาขึน้ (upside) มากกวา่ 20% 
- มีมลูคา่เพิ่มทางตลาด(Market Value Added) เป็นบวก 

 ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของกองทุนอาจจะเก็บไว้ในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง หรือ
เงินสด จดุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพคลอ่ง 

กองทุนอาจจะลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือวตัถุประสงค์ในการการป้องกัน
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing positions) หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพ 
(efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์

ชนิดของหน่วยลงทุน 
(Class of Units) 

Class JPY (Japanese Yen)   
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ State Street Trust (SG) Limited 

Investment Manager UOB Asset Management Ltd (Singapore)

Sub-Managers Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited 

ตัวชีวั้ด MSCI Japan SMID Cap Index

แหล่งข้อมูล รายละเอียดการบริหารจัดการกองทุน ประเภทและอัตราส่วนของหลกัทรัพย์ ตราสาร 
สญัญาท่ีกองทนุต่างประเทศจะลงทนุหรือมีไว้ และ/หรือความเส่ียง โปรดศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มของกองทนุ UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP 
FUND ฉบบั English version ได้ท่ี www.uobam.com.sg  
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัหรือต้องการตีความ จะต้องใช้ข้อความจากหนงัสือชีช้วนฉบบั
เตม็ท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศเป็นหลกั 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูข้างต้นให้สอดคล้องกบัข้อมลู
ของกองทนุหลกั ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือหนงัสือชีช้วน และ/
หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้มีการเปล่ียนแปลงไปลงทนุใน Class of Units อ่ืน โดยถือ
วา่ได้รับมติเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  5 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
  

คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี : www.uobam.com.sg 
หมายเหต ุ: ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 วธีิการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้
 
 

 
ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทุกวนัทําการ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับ
สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
เทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้อง
ลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัต่อไปนี ้

-  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)   
-  ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้
อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
จะต้องเป็นกองทนุเปิดท่ีระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็น
การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่
อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการ
เป็นรายกรณี 

อนึง่ ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิด
บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) 
และ/หรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงั
กองทนุเปิดอื่นภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุที่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสั่งซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด  

 
-  ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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 วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนั
ทําการ โดยจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 14.00 น. โดยติดตอ่ได้ท่ี 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

-  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ /หรือวนัทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ท่ีกองทุนลงทุนไว้ และ /หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศท่ี
กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ /หรือวนัทําการของ
ตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ /หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้
ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 
โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้ว
ในเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตามท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1.   กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดํารง
สดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2.   กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง 

3.   กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.   กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5.   กรณีท่ีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 

6.   กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการ 
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(2)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1)  เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่

ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ 
ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
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3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทนุรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์
และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุ
ทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับ
คําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั  

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 
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5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่วหมายถงึการขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ได้หกั
คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระ
คา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือ
รูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้ สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว 
เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

 
3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้
ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999   

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 



กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  14 

  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                       ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช  กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล  กรรมการ 
          และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 105 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564)  

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 580,495,418.83 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

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

1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายนพพล นราศรี กรรมการ 
6. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
7. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
8. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
9. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
10. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
11.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
12. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
13. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
14. นางสาวช่ืนสมุน            พรสกลุศกัดิ์               กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
18. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม 

หน้าที่
ความ

รับผดิชอบ 

นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,  
เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบ ี(ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager,                                   
TISCO Asset Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers
 
 
 

หวัหน้าฝ่าย
การลงทนุ 
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทนุรวม

หน้าที่ความ
รับผดิชอบ 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชัิย*
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),                       
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต          
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

  Domestic Equity                                               
Assistant Portfolio Manager–Portfolio 
Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์,CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต,  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
 บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายนพพล นราศรี 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,                          
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
     (การเงิน)  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมปิโตรเลยีม 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
      (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Fund Manager,                           
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
 Fixed Income Portfolio Manager,                  
บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,     
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ 
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6.   รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 1558 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

7.    นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8.    ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1. ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุ
จากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงนิลงทุนได้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง : บริษัทจดัการวิเคราะห์ปั จจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมี
คณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนีร้วมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัสว่นการลงทนุไปลงทนุได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ
โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
 

2. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้าน
เศรษฐกจิ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทาํให้ไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กาํหนด  
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม 
ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3. ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเส่ียงที่
ไม่สามารถควบคุมได้  
แนวทางบริหารความเส่ียง : บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

4.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) คือ ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ทําให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุล
ต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 
แนวทางบริหารความเส่ียง : กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
ซึ่งอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจาก
ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  
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5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภท
อาจมีการขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืน้ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกล่าวย่อมทาํให้สนิทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Security)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเท่านัน้ ทัง้นี ้การป้องกันความเส่ียงดงักล่าวอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ีจะ
ได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกับท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตาม ดงันัน้เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวกองทนุจะทํา
ธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 

6.  ความเส่ียงของการนําเงินออกจากประเทศที่ลงทุน (Repatriation Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายหรือข้อกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการทาํธุรกรรมนําเงนิเข้า-ออกในประเทศนัน้ๆ  
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะพิจารณาลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Investment grade) เท่านัน้ ทําให้ความเสี่ยงด้านนีอ้ยู่ในระดบัต่ํา รวมทัง้บริษัทจดัการจะติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบายทางการเงินและข้อกฎหมายประเทศท่ีกองทนุลงทนุอยา่งสม่ําเสมอ  
 

7. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) ความเส่ียงที่ เกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ มีสภาพคล่องในการซือ้ขายตํ่า ทัง้นี ้สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และ
คุณภาพของหลักทรัพย์ ณ ขณะนัน้ๆ  
แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทนุ United Japan Small And Mid Cap Fund เป็นกองทนุท่ี
สามารถซือ้ขายได้ทกุวนัทําการ จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 
 

8. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Credit Risk) เงินทุนส่วนที่เหลือจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี ้
และ/หรือเงินฝากในประเทศที่ มีอายุตํ่ากว่า 1 ปี กองทุนจึงอาจเผชิญกับความเส่ียงจากตราสารหนีท้ี่
กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี  ้คือ ผู้ออกตราสารหนีนั้น้ๆ ไม่สามารถนําเงินต้น/
ดอกเบีย้มาจ่ายเม่ือถงึวันที่ครบกาํหนดที่ต้องจ่าย  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจดัการพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีเห็นว่ามีคณุภาพและวิเคราะห์
ความสามารถในการชําระหนีข้องธนาคารอย่างเป็นประจํา และจะมีการปรับเปล่ียนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้อยา่งมีนยัสําคญั 
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment gradeแต่  ต่ํากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35%

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  
(ไมร่วมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงาน
ของกองทนุ) 

ไมเ่กิน 20%1

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ
ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสาร 
ท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย
5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตรา
สารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
การเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
ใน benchmark + 5% 

  



กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  23 

 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives  

6.7 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 
ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5%
 1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศท่ีคู่สญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale ได้ 
 *หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 
แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของMF 
2. derivatives on organized exchange 
 
 ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

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

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 
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 ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ตา่งประเทศของ นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี เว้นแต่
เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตาม
รอบอายกุองทนุ  

-   อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุท่ีอายคุงเหลือ ≤ 6 

เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่
กองทนุได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & 
hold ท่ีลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุ
ของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสาร
ท่ีต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / 
unrated) 

ไมเ่กิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึ
ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา 
(single entity limit) 
6.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade 
หรือไมมี่ credit rating  

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

  
 ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

7 

  

  

derivatives ดงันี ้

7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

7.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่
เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 
100% ของ NAV 

7.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความ
เสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 
investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน 
(exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
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 ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 

 

 

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ 

 

 

ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้น
ของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารหนี ้ตราสาร Basel III 
และศกุกูของผู้ออกรายใดราย
หนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป
และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมา
รวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทาง
การเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 
ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 
3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ออก
ตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

3 

 

 

 

 

 

หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนึ่ง 

 

 

 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1)  มีขนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 1  หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ1 เรียกเกบ็จริง 
1/3/2563-28/2/25642 

เรียกเกบ็จริง 
1/3/2562-29/2/25632 

เรียกเกบ็จริง 
1/3/2561-28/2/25622 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้) 

ไม่เกนิ 1.79546 1.7655 1.7655 1.7657 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6050 1.60527

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.06206 0.0321 0.0321 0.0321 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0063 0.0040 0.0033 

2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0029 0.0018 0.0015 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริง
ทัง้หมด 

ไม่เกนิ 4.283 1.7747 1.7713 1.7705 

 

 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0458% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2564 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2563 

เรียกเกบ็จริง 
ปี 2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ4 ไมเ่กิน 1.50  1.50 1.50 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ4 ไมเ่กิน 1.50  ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ4 

3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า ไมเ่กิน 1.50 1.505 

3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไมเ่กิน 1.50 ยกเว้น 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 
500 หน่วยหรือเศษของ 
500 หน่วยท่ีทําการโอน 

10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หนว่ยหรือเศษของ 

 500 หน่วยท่ีทําการโอน6 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออกใบ
หน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท  รายการละ 50 บาท6 
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หมายเหต ุ 

1     อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ล่าสุดจนถึงวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
ปัจจบุนั ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่ว ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  

2 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

3 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

4 อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน
ไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า บริษัทจดัการจะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

7 คา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึง่แสดงเกินกว่าอตัราท่ีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามท่ีโครงการระบไุว้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะ
กระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 12,984,386.89

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

เงนิฝาก 14,238,160.31

อ่ืนๆ -11,264,315.05

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1,019,743.34

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (JPY) 234,030.08

หนีสิ้นอื่น -14,626,389.92

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 558,522,812.57

ทรัพย์สนิอ่ืน 3,362,074.87

United Japan Small and Mid Cap Fund - Class JPY 558,522,812.57

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 558,522,812.57

หน่วยลงทนุ 558,522,812.57

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 568,827,908.16

7,331,250.33สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างองิกับอัตราแลกเปล่ียน 7,331,250.33
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AA- 7,400.00

AA- -13,700.00

AA- 70,290.00

AA- 86,986.00

AA+ 7,180,274.33

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเส่ียง 7,180,274.33 1.26 30/04/2564

ป้องกนัความเส่ียง 86,986.00

0.00 30/04/2564

0.01 30/04/2564

0.02 30/04/2564

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเส่ียง -13,700.00

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเส่ียง 70,290.00

กาํไร/ขาดทุน

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเส่ียง 7,400.00 0.00 30/04/2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
วันจดทะเบียนกองทุน          25 มี.ค. 57 
วันสิน้สุดรอบบัญชี              28 ก.พ. 64 

   

- ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันี MSCI Japan SMID Cap ซึง่เป็นดชันีท่ีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกลุเงินเยน 
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน  

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -39.4084% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม -0.53% 2.43% 75 12.08% 95 21.52% 95 -0.19% 95 9.55% 50 N/A N/A 10.76%
ผลตอบแทนตัวชวัีด 4.36% 7.25% 50 14.49% 95 25.24% 75 1.66% 75 6.63% 75 N/A N/A 7.66%
ความผันผวนของกองทนุ 4.71% 6.05% 5 9.79% 5 23.90% 25 19.11% 75 16.78% 75 N/A N/A 15.46%
ความผันผวนของตวัชวีดั 4.92% 5.80% 5 9.22% 5 21.19% 5 13.99% 5 11.81% 5 N/A N/A 11.63%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงั
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

0.45% 
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                                               ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

                                      กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด ์มิด แคป ฟันด ์
                                                                ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน  ทัง้นี ้ ผลการดาํเนินงานของ
กองทุนเปิดไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

 กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เป็นกองทุนที่ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปล่ียน 
กฎหมาย และ/หรือข้อจาํกัดของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือ
สภาพคล่องของกองทุน 

 กองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน หรือเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือทัง้สองจุดประสงค์ เพ่ือให้กองทุนได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด 

 กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ จะนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศด้วยสกุล
เงนิเยน และกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทุนหลัก) นําเงนิที่ระดมจากผู้ลงทุน
ไปลงทุนในประเทศญ่ีปุ่น ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราของสกุลเงนิบาทต่อเงิน
เยน และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราของสกุลเงินเยนต่อเงนิบาท ซึ่งอาจทาํให้ผู้ลงทุนของกองทุนนีข้าดทุนหรือ
ได้รับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ
ผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ทิศทาง
ของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเส่ียง เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทําให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนก็ได้ ดังนัน้ 
กองทุนนีจ้ึงอาจมีต้นทุนจากการทาํธุรกรรมเพื่อป้องกันความเส่ียงเกิดขึน้ ซึ่งอาจทาํให้กองทุนมีผลตอบแทน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ 

 เน่ืองจากกองทุนนีล้งทุนในต่างประเทศ จงึมีความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ี
เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับเงนิคืน ตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือ
เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่
อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  
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 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง 
(Connected Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ให้ด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 นักลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตวัในประเทศญ่ีปุ่น ผู้ลงทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย  

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลกิกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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


