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หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั 

 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

UOB Smart China India Fund :UOBSCI 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ เพียงกองทนุเดียว  

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 9 สงิหาคม 2553 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 8  ธนัวาคม 2553 

นโยบายการลงทุน : กองทนุจะเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth 
ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์
ของบริษัทเอกชนต่างๆท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชน
ต่างๆท่ีมีท่ีมาของรายได้หรือกําไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย โดยกองทนุ
จะลงทนุในชนิดของหน่วยลงทนุท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์  

โดยปกติบริษัทจดัการจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทจดัการอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ยกตวัอย่างเช่น กรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX 
Derivatives) ในสดัสว่นท่ีมากกวา่กรณีท่ีคา่เงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) 
ในสดัส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนจึงยงัมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงั
หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

 

 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 4 สิน้สุดวันที่ 30 พฤศจกิายน 2557 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 
1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร? 
กองทนุนีไ้มกํ่าหนดประเภทของผู้ลงทนุแต่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล และ
ชนิดจ่ายเงินปันผล ซึง่จะมีวิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิแตกตา่งจากกองทนุรวมทัว่ไป โดยจะมีการแยกคํานวณ
มลูคา่หน่วยลงทนุสําหรับแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ และมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอาจมีมลูคา่เทา่กนั
หรือแตกตา่งกนัได้ 

 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

1,400 ล้านบาท 

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการ
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
เหมาะสําหรับเงินลงทนุต้องการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุสว่นท่ี
สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มา
จากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีลงทนุ และดอกเบีย้รับ 

 
4. ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรืออินเดีย 
2. ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ท่ีกองทนุลงทนุ 
3. อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์ 
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร? 
ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมคุ่้มครองเงินต้น 

 
6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 พฤศจิกายนของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน  
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ําดงันี ้

• หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล: ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา 10,000 บาทขึน้ไปสําหรับการสัง่ซือ้ 

ครัง้แรกและ 10,000 บาทขึน้ไปสําหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

• หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล: ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา 10,000 บาทขึน้ไปสําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก
และ 10,000 บาทขึน้ไปสําหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

1 “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย” (ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล) 
เพ่ือเข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี หมายเหตุ 

ธนาคารยโูอบีจํากดั 
(มหาชน) 

สาขาสํานกัสาทร 

ออมทรัพย์ 747-1653-63-6 
สําหรับผู้ลงทุนท่ีสัง่ซือ้ผ่าน บลจ.ยูโอบี
แ ล ะผู้ ส นั บ ส นุ น ห รื อ รั บ ซื ้อ คื น ท่ี 
บริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้  

ออมทรัพย์ 747-1653-62-8 
สําหรับผู้ ลงทุนท่ีสั่งซือ้ผ่านธนาคาร  
ยโูอบีเทา่นัน้ 

2 “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย” (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
เพ่ือเข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี หมายเหตุ 

ธนาคารยโูอบีจํากดั 
(มหาชน) 

สาขาสํานกัสาทร 

ออมทรัพย์ 747-1653-65-2 
สําหรับผู้ลงทุนท่ีสัง่ซือ้ผ่าน บลจ.ยูโอบี
แ ล ะผู้ ส นั บ ส นุ น ห รื อ รั บ ซื ้อ คื น ท่ี 
บริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้  

ออมทรัพย์ 747-1653-64-4 
สําหรับผู้ ลงทุนท่ีสั่งซือ้ผ่านธนาคาร  
ยโูอบีเทา่นัน้ 

 
3 “บญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้-ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ-บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั” 

เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจํากดั (มหาชน)สาขาสํานกัเพลนิจิต กระแสรายวนั 001-0-17718-4 
ธนาคารกรุงเทพจํากดั (มหาชน)สาขาถนนสาทร กระแสรายวนั 142-3-09941-3 
ธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน)สาขาสาทร (เซนต์หลยุส์ 3) กระแสรายวนั 681-1-00109-9 
ธนาคารไทยพาณิชย์จํากดั (มหาชน)สาขาถนนสาทร กระแสรายวนั 101-3-01884-4 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ 

กระแสรายวนั 186-1-01858-6 
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4 “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” 
เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี 

ธนาคารซิตีแ้บงก์เอน็.เอ.สาขากรุงเทพฯ กระแสรายวนั 0-855000-008 

และบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในกลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการจะสามารถสบัเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทนุภายในกลุ่มกองทนุเปิด “สมาร์ท” หรือสบัเปล่ียนไปยงักองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี และ/หรือ กองทนุเปิด ยโูอบี 
อินคมั เดลีและสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี และ/หรือ กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลีมายงักลุ่มกองทนุเปิด 
“สมาร์ท” ได้ ดงันี ้

1) สบัเปล่ียนกบักลุม่กองทนุเปิด “ สมาร์ท ”  
กลุ่มกองทนุเปิด “สมาร์ท” บริษัทจดัการจะกําหนดคําว่า “สมาร์ท” อยู่ในช่ือของกองทนุเปิด และต้องกําหนดให้
สามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้  

2) สบัเปลี่ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลีและ/หรือ กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จดัการ (ถ้ามี) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบักลุม่กองทนุเปิด “ชวัร์” ได้ยกเว้น
กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี และ/หรือ กองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนๆภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งรายละเอียดของกองทนุรวมท่ีสามารถสบัเปลี่ยนได้เพิ่มเติมไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
บริษัทจดัการ สํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

3) สบัเปล่ียนกบักองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกลุ่มกองทนุเปิด “สมาร์ท” สามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุไปยงักองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั 
เดลี และสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี มายงักลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ได้ 

4) สบัเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างชนิดไม่จ่ายเงินปันผล กบั ชนิดจ่ายเงินปันผล ของ
กองทนุเปิดยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย 

อนึ่ง ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีกองทนุประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทนุข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุประเภทใหม่นัน้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุ
เปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ สํานกังานและ
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สาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบั 

- ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลักจด
ทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุ
รวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจาก
กองทนุหลกั 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําดงันี ้

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
1 บาท 1 หน่วย 

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย

หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ี

เก่ียวข้องตามเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีมายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือในกรณีท่ีระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ี
ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืน 
ไว้เป็นหลกัฐาน 
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ทา่นจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการและ/หรือวนัทําการของกองทนุรวมใน
ต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียนและเป็นวนั
ทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทนุหลกั 
และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม  

บริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเป็นวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าโดยปิดประกาศณสํานักงานของ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวในกรณีท่ีกองทนุได้รับผลกระทบ
จากการชําระหรือรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกัหรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยปิดประกาศณสํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการ

เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 
(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวมหรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวมโดยจะ

พิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทนุและ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัมีจํานวนเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทนุท่ีได้
จําหน่ายแล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะปฏิเสธหน่วยลงทนุท่ีมีจํานวนเกินกว่าหนึ่งในสามนัน้ เว้นแต่บคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้วและการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า

เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 

หรือ 
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(ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นีก้ารเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้เว้นแต่

ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆโดยพลนั 
(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนพร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือนและหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานกังาน
โดยพลนัทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
1. บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2) เม่ือบริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเกิดกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยได้รับความ

เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือ 
(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

ทัง้นีก้ารไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตาม (ก) (ข)หรือ (ค)จะกระทําไมเ่กินหนึง่วนัทําการเว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน 

(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศและมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติทัง้นีเ้ฉพาะในกรณี

ท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของ
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติหรือ 

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4) บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้วหรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะรายหากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตาม

กฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าได้ใน

สาระสําคญั 
2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขายไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม

คําสัง่ซือ้คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้คําสัง่ขายคืน
หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุณท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน

หน่วยลงทนุโดยพลนัและหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
อ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆโดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัทําการบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีก้่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 

ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับ
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆโดยพลนั 
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3. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้
แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆโดยพลนั 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศหรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสั่งซือ้คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เหน็สมควรแตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดตอ่กนัเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าวหมายถึงการขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ได้หกั
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี (เพ่ือนําไป ชําระ
คา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุนและข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิทีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ต้องไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนัหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ
www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ เพ่ือ
นําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ และบริษัทจดัการจะออกหนงัสือรับรอง
สทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2000 หรือ  
- สํานกังานก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2263-6000 

 
4. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

                                      ( ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ) 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 

รายช่ือกรรมการ 
1. นายออ่ง ซี เอง็ กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 

 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะผู้บริหาร 
1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายกรวฒิุ  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการสายการลงทนุ 
3. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา  สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการสายพฒันาธุรกิจ 

 
2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 105 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556) 
 
3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 252,085,981.82 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556) 
 
4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2556)  

1. คณุกรวฒิุ ลีนะบรรจง ประธานคณะกรรมการ 
2. คณุศิริพรรณ สทุธาโรจน์ กรรมการ 
3. คณุพชัราภา  มหทัธนกลุ กรรมการ 
4. คณุอรุณศกัด์ิ  จรูญวงศ์นิรมล กรรมการ 
5. คณุทิพย์วดี  อภิชยัสริิ กรรมการ 
6. คณุปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
7. คณุสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ กรรมการ 
8. คณุชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
9. คณุจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. คณุลนิดา  อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. คณุวีรยทุธ  ห์ลีละเมียร กรรมการ 
12. คณุชนิษฎา  วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. คณุพงึพิศ จฬุาโรจน์มนตรี กรรมการ 
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14. คณุอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
15. คณุวรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. คณุเอกรัตน์ อภิวฒันพร กรรมการ 
17. คณุกณุฑีรา พรโรจนางกรู ผู้รายงาน 

18. คณุวริศรา โรจนสนุทรา ผู้รายงาน 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สงิหาคม 2556) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกรวุฒลีินะบรรจง 
ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ 

 M.B.A./ Northern Illinois 
University, U.S.A. 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต )การตลาด
ระหวา่งประเทศ / (จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ, บลจ.ยโูอบี  ) ประเทศไทย (
จํากดั 

 ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ, บลจ.ยโูอบี  ) ไทย (จํากดั 
 กรรมการบริหาร, TSFC 
 VP and Senior Fund Manager, บลจ.ทิสโก้ จํากดั 
 หวัหน้าฝ่ายวจิยั, Dresdner Kleinwort Benson 

Securities (Asia) Limited  
 นกัวิเคราะห์การลงทนุอาวโุส, SocGen-Crosby 

Research Limited  
 ผู้จดัการฝ่ายสนิเชือ่และพฒันาธรุกิจ, บงล .ทิสโก้จํากดั 

ประธานเจ้าหน้าที ่
การลงทนุ 

นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร*,CFA, 
CPA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
  
 
   

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

 บญัชีบณัฑิต )สารสนเทศทาง
บญัชี, เกียรตินิยมอนัดบั 1), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิตศิาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, 
บลจ.ยโูอบี  ) ประเทศไทย (จํากดั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, บลจ. 
ยโูอบี (ไทย (จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 
 Senior Consultant, Price, Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
ต่างประเทศ 

นายเอกรัตน์ อภวิัฒนพร*, CFA 
ผู้อาํนวยการอาวุโส (1),  
ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
  
  
  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน(, University of Illinois 
at Chicago, U.S.A. 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต )การ
บญัชี(, University of Illinois at 
Chicago, U.S.A. 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
)วิศวกรรมโยธา(,จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, 
บลจ.ยโูอบี  ) ประเทศไทย( 

 ผู้อํานวยการ )2), ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ, บลจ.ยโูอบี 
(ไทย( 

 Fund Manager, Finansa Asset Management 
 Investment Manager, Evolution Capital 
 Equity Research Analyst, บลจ .กสกิรไทย 
 Finance Analyst, Chicken of the Sea International 

Sandiego C.A. 

ฝ่ายการลงทนุ
ต่างประเทศ 

*ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้

1. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) และสํานกังานสาขาทัว่ประเทศ : โทร. 0-2343-3000    
2. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน ) : โทร.0-2638-5000, 0-2287-6000 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2658-6300 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2658-5800 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2659-8000 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2659-7000 
7. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2680-1111 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2659-3456 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั : โทร. 0-2264-5913-8 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี  (ประเทศไทย) จํากดั : โทร. 0-2627-3100 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2635-1700 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทร. 0-2949-1000 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2305-9000 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2658-9500 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทร.0-2217-8888 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทร. 0-2697-3873 
17. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2680-3333 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทร.0-2657-7000 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2231-8555 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2658-8888  
21. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2231-3777 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทร. 0-2648-1111 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทร. 0-2286-3999 
24. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) :โทร. 0-648-3333 
25. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2663-9999 
26. บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2352-8000 
27. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2359-0000 
28. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั : โทร. 0-2223-2288 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทร.0-2684-8888 
30. บริษัทหลกัรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั : โทร. 0-2654-1999 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทร. 0-2680-5000  
32. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทร. 0-2937-1292 
33. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทร. 0-2672-5999 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

34.  
7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2614-5588 โทรสาร 0-2632-4801-2 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 
 

 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-  เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการwww.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

  
 
กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย มีนโยบายเน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic 
Growth ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
บริษัทเอกชนต่างๆท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนต่างๆท่ีมีท่ีมา
ของรายได้หรือกําไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนในชนิดของ
หน่วยลงทนุท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สงิคโปร์ ดงันัน้ความเส่ียงจากการลงทนุในกองทนุ ได้แก่ 

ความเส่ียงทั่วไป 

1. ความเส่ียงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรือ
ประเทศอินเดีย ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีไม่
สามารถควบคมุได้ 

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ( Foreign Exchange Risk ) คือ ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนั
ผวนของอัตราแลกเปล่ียน ทําให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลง 
โดยปกติกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย จะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน จึงอาจมี
ความเสี่ยงสงูจากอตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุตา่งประเทศ ซึง่อาจทําให้ผู้ลงทนุได้รับเงินต้นคืนต่ํากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
ทัง้นี ้ในอนาคตกองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมี
ต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ี
เพิ่มขึน้ 

3. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security) 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
กองทนุอาจจะลงทนุใน สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง
เท่านัน้ ทัง้นีก้ารป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ หากอัตรา
แลกเปล่ียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการ
ท่ีคูส่ญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่ว  ดงันัน้เพื่อลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์ 
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4. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) ซึ่งคือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ี
กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทํา
ให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ของกองทุนหลัก 

1. ความเส่ียงจากการกระจายการลงทุนของประเทศที่ลงทุน (Country Diversification risk) 
กองทนุอาจได้รับความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศจีนและอินเดีย โดยจะมีความเส่ียงจากการลงทนุท่ีสงูกว่ากองทนุ
ท่ีลงทนุทัว่โลกเน่ืองจากมีการกระจายการลงทนุต่ํากวา่การลงทนุทัว่โลก 

2. ความเส่ียงจากบริษัทที่มีเงนิทุนขนาดเลก็และปานกลาง (Small and medium capitalization companies risk) 
การลงทนุในบริษัทท่ีมีเงินทนุขนาดเลก็และปานกลางจะมีความเส่ียงโดยรวมท่ีสงูกว่าบริษัทท่ีมีเงินทนุขนาดใหญ่จาก
การมีแหลง่ข้อมลูทางการเงินท่ีจํากดั มีความผนัผวนในราคาท่ีสงูกว่า มีความเส่ียงในการปิดบริษัทสงูกว่า และมีสภาพ
คลอ่งท่ีต่ํากวา่ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามญั 

3. ความเส่ียงจากการทาํรายการกลับเข้าภายในประเทศ (Repatriation risk) 
การลงทนุในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดีย อาจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าหรือการ
ปฏิเสธท่ีจะให้โอนทรัพย์สินหรือส่งเงินทนุกลบัประเทศ หรือถกูควบคมุการทํารายการโดยรัฐบาล เน่ืองจากอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิการอนญุาตให้ลงทนุและกําหนดให้ใช้ข้อบงัคบัใหมแ่ทนในแตล่ะประเทศ 

4. ความเส่ียงทางกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory risk) 

5. การลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดียอาจได้รับผลกระทบจากความเส่ียงทาง
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ตวัอย่างเช่น การประกาศกฎหมายใหม่ การเก็บค่าธรรมเนียมจากการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตรา การบงัคบัใช้ข้อกําหนดท่ีจํากดัการลงทนุรายบริษัท หรือการจํากดัสดัส่วนการถือครองหน่วยลงทนุของแต่ละ
บริษัท กลุม่อตุสาหรรม หรือประเทศตา่งๆ 

6. ความเส่ียงทางภาษี (Taxation risk) 
การลงทนุในกองทนุจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการจดัเก็บภาษี นโยบายการเงิน และนโยบายงบประมาณ
ประจําปี จํานวนภาษีท่ีจดัเก็บจากสดัสว่นการลงทนุท่ีถือ หรือสว่นตา่งของกําไรหรือรายได้ท่ีมาจากการกองทนุตามการ
จัดเก็บภาษีใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุน มูลค่าของหน่วยลงทุน และรายได้ท่ีได้รับจาก
กองทนุ 

7. ความเส่ียงทางการเมือง (Political risk) 
การลงทนุในกลุม่ประเทศเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินเดียอาจได้รับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง กฏระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาล ความไม่มัน่คงในประเทศ หรือ การเจรจาทางการทตู (รวมถึง สงคราม) 
ซึง่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและมลูค่าการลงทนุของประเทศท่ีลงทนุ รวมทัง้ความเส่ียงจากปัญหาชาตินิยมหรือความ
เสี่ยงอ่ืนๆท่ีสามารถนําไปสูก่ารริบทรัพย์สนิท่ีถือครองโดยอาจไมไ่ด้รับสว่นชดเชยหรือได้รับคืนเพียงเลก็น้อย 

ประเทศจีนและประเทศอินเดียเป็นประเทศท่ีมีนําเข้าและสง่ออกสงูและอาจจะได้รับผลกระทบจากการกีดกนัทาง
การค้า หรือมาตรการป้องกนัอ่ืนๆ และการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 
 
 

อัตราส่วนการลงทุน UOBSCI 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Company limit) 

การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศท่ีมีอันดับ
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

การลงทนุในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 

 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่ ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 30 

อัตราส่วนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ(product limit) 

การลงทนุในเงินฝากบตัรเงินฝากตัว๋แลกเงินตัว๋สญัญาใช้เงิน ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 45 
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ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน  
 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถงึวันที่ 30 พฤศจกิายน 2556 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม1 อัตราตามโครงการ 2 เรียกเกบ็จริง2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)    

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 1.5 1.63 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.058 0.04 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.12 0.13 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)   

2.1  คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.10 

2.2  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.00 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 3 1.90 
 

หมายเหต ุ

1 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  
2 อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
3 ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
4 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ถือหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นคําขอทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนัโดยจะติดประกาศไว้ท่ีสาํนกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คนื และประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 2 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 2 - 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

3.1  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง 
อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุ 

3.2  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 
อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายคืน 

หน่วยลงทนุ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย4 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท4 

6. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนกรณีเลกิโครงการ 
เข้าบญัชีเงินฝาก 

ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

รายละเอียดการลงทุน 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดีย 

วันที่ 30  พฤศจกิายน 2556 

ช่ือหลักทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด  % NAV  

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 76,575.30                       0.14  

เงนิฝากธนาคาร 76,575.30                       0.14  

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่างประเทศ 52,834,205.00                     99.40  

ประเทศสงิคโปร์     

 หน่วยลงทุน 52,834,205.00                     99.40  

สนิทรัพย์อ่ืน     240,112.33 0.46  
ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน 53,150,892.63                    100.00  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบยีนกองทุน       8 ธ.ค. 53 
 วันสิน้สุดรอบบัญชี          30 พ.ย. 56 

 
UOBSCI 

(ชนิดจ่ายเงนิปันผล) 
ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี* 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน* 

กองทนุรวม 15.81% 10.03% 9.37% -3.03% 
Benchmark** 11.07% 12.38% 12.50% 2.72% 
Information Ratio *** 8.90% -4.32% -0.36% -2.02% 
ความผนัผวนของผลการ
ดําเนินงาน 

1.08% 1.25% 20.85% 22.97% 

 

UOBSCI 
(ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล) 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี* 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน* 

กองทนุรวม 15.82% 9.73% 9.17% -3.11% 
Benchmark** 11.07% 12.38% 12.50% 2.72% 
Information Ratio *** 8.90% -4.88% -0.39% -2.05% 
ความผนัผวนของผลการ
ดําเนินงาน 

1.08% 1.25% 20.84% 22.92% 

* % ตอ่ปี 

** กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั ค่าเฉลี่ยระหว่างดชันี MSCI China ในสดัส่วนร้อยละ 50 กบัดชันี 
MSCI India ในสดัสว่นร้อยละ 50 ท่ีปรับคา่ให้อยูใ่นสกลุเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
คํานวณผลตอบแทนจาก Bloomberg 

*** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบั
ความเส่ียง 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอตีดของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 
 

การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมีความเส่ียงของการลงทุน  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี 
สมาร์ท ไชน่า อินเดีย เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ 
ผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงิน
ปันผล และชนิดจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนได้ ผู้ลงทุน
ควรศกึษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทาํการลงทุน 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อย่างเท่าเทียมกัน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก
คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสาํหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 การลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่มีการลงทุนใน
ตราสารทุนในประเทศจีนและอินเดีย กองทุนจึงมีความเส่ียงของการลงทุนในประเทศจีนและอินเดีย 
(Country Risk) ซึ่งคือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การ
เปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทาํให้ไม่สามารถชาํระ
หนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 โดยปกติกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย จะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 
กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงสูงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ จากการที่กองทุนนํา
เงินไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และโดยปกติกองทุนหลักก็จะไม่ป้องกัน
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนจึงมีความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ต่อสกุลเงิน
ประเทศจีนและอินเดียที่กองทุนหลักลงทุนด้วย ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับเงนิคืนตํ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกหรืออาจ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ในอนาคตกองทุนอาจใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยขึน้อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่ งอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการดังนั ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี  
(ประเทศไทย)จํากัดจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย
ทัง้นีผ้ลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดียไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผล
การดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ยูโอบี (ประเทศไทย)จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

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

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

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

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 
 



Risk Level = 6

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมหน่วยลงทนุ

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

ความถ่ีในการเปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด

และแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2.178% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ

(ปัจจบุนั 1.66% ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ(1))

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อายุโครงการ

ไม่ใช่

ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย

ไม่กําหนด

ชื่อผู้ประกัน ไม่มี

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั / Fund Fact Sheet ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัแสดงข้อมูลเก่ียวกบันโยบาย ลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรปุ ผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือ
ช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัน้ี และหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทุน  และเมือ่มีข้อสงสยัควรสอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควร

ลงทุนเมือ่เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได้

วันท่ีจดทะเบียน 8 ธันวาคม 2553

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม

กองทนุรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทนุเฉพาะ

กองทนุรวมตลาด
เงินท่ีลงทนุใน

กองทนุรวม กองทนุรวม

ตราสารหนี ้
กองทนุรวมผสม กองทนุรวม

ตราสารแห่งทนุ

กองทนุรวม
หมวด

กองทนุรวมท่ีลงทนุใน
ทรัพย์สนิทางเลอืก เช่น  

ทองคํา นํา้มนัดิบ ดชันีสนิค้า

ความเส่ียงตํา่ ความเส่ียงสูงUOBSCI

1 2 3 4 5 6 7 8

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
UOB Smart China India Fund (UOBSCI)

1. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทนุ (Country and Political Risk)

2. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) : ไมแ่น่ เน่ืองจากมีการใช้

ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุในการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงท่ีราคา ETF ในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทนุต่างประเทศอาจมากกวา่หรือน้อยกวา่

มลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV) ของกองทนุต่างประเทศ                                                            

4. ความเสี่ยงทางตลาด(Market Risk) : มีความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศ

จีนและ/หรือประเทศอินเดียซึง่เป็นความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้                            

5. ความเสี่ยงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า(Derivative Risk)

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน

เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ซึง่จดัตัง้และ

บริหารจดัการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 80 ของ NAV และนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV

United China-India Dynamic Growth 

เน้นลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย 

หรือบริษัทเอกชนต่างๆท่ีมีท่ีมาของรายได้หรือกําไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/

หรือประเทศอินเดีย โดยกองทนุจะลงทนุในชนิดของหน่วยลงทนุท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 

และอาจลงทนุในตราสาร American Depositary Receipts (ADRs) ตราสาร Global Depositary 

Receipts (GDRs) และหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบ

2. ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ท่ีกองทนุลงทนุ

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

คาํเตือนท่ีสาํคญั1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม
กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยระหวา่งดชันี MSCI China ในสดัสว่นร้อยละ 50 กบัดชันี MSCI 

India ในสดัสว่นร้อยละ 50 ท่ีปรับค่าให้อยูใ่นสกลุเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัคํานวณ

ผลตอบแทนจาก Bloomberg

3. อตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์

● เน่ืองจากกองทนุมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล และชนิด

จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทนุได้ 

● มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผลอาจมีมลูค่า

เท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้                                                                                     

● กองทนุจะไมใ่ช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน กองทงุจึงมีความเสี่ยงสงูจาก

อตัราแลกเปลี่ยนสกลุบาทต่อสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

เหมาะสําหรับเงินลงทนุท่ีต้องการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ

ควรเป็นเงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู 

โดยผลตอบแทนสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีลงทนุ และดอกเบีย้รับ 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั

มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (Active Management)



ย้อนหลงั 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี* 3 ปี* ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน*

1. หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 99.40% 99.40% กองทนุรวม 15.82% 9.73% 9.17% -3.11%
2. เงินฝากและตราสารหนีท่ี้ออกโดยสถาบนั 0.02% Benchmark 11.07% 12.38% 12.50% 2.72%
3. อ่ืนๆ 0.00% 0.00% Information Ratio ** 8.9099 -4.8851 -0.393 -2.0528

ความผนัผวนของผลการ 1.08% 1.25% 20.84% 22.92%

ดําเนินงาน

 (2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด

99.40% 2555 2554 ###
0.02% กองทนุรวม 17.39% ######
0.00% Benchmark 19.84% -18.66%

UOBSCI-N -27.80% 17.39%
UOBSCI-D #REF! #REF!

● กองทนุ United China-India Benchmark #REF! #REF!

1) HDFC BANK LIMITED 4.21
4.02
3.91

4) INFOSYS LIMITED 3.75
3.42

● ่ ี ี่ ี ็ สํ ั ่ ช ิ ไ ่ ่ ิ ปั

ผลการดาํเนินงาน (คาํนวณตามปีปฏิทิน)

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน ผลการดาํเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556) (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
 (1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน

** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง

*  %ต่อปี

● กองทนุ UOB Smart China India Fund (กองทนุไทย)
1) หน่วยลงทนุกองทนุ United China-India Dynamic Growth Fund
2) เงินฝากและตราสารหนีท่ี้ออกโดย บมจ. ธนาคารยโูอบี
3) อ่ืนๆ

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อมลการซือ้ / ขายหน่วยลงทน

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี
www.uobam.co.th

ค่าธรรมเนียม

2) INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA - H
3) CHINA CONSTRUCTION BANK - H

5) HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP

1

2 3
1. หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 99.40%

2. เงินฝากและตราสารหน้ีท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน
0.02%

3. อื่นๆ 0.00%

‐27.80%

17.39%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

‐35.00%

‐30.00%

‐25.00%

‐20.00%

‐15.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

19.84% ‐18.66%

UOBSCI‐N

UOBSCI‐D

Benchmark

●ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
และชนิดจ่ายเงินปันผล (%ต่อปีของ NAV)  การซือ้หน่วยลงทุน
 การจดัการ** ไมเ่กิน 1.50%              ปัจจบุนั 1.63% วนัทําการซือ้ ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ*

 ผู้ดแูลผลประโยชน์** ไมเ่กิน 0.058%            ปัจจบุนั 0.04% มลูค่าขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก** 10,000 บาท

 นายทะเบียน** ไมเ่กิน 0.12%              ปัจจบุนั 0.13% มลูค่าขัน้ต่ําของการครัง้ถดัไป** 10,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง    การขายคืนหน่วยลงทุน  : ตัง้แต่เวลาเปิดทาํการ ถึงเวลา 14.00 น.
 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไมเ่กิน 2.178%             ปัจจบุนั 1.90%(1) วนัทําการขายคืน ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ*

มลูค่าขัน้ต่ําของการขายคืน** 1 บาท / 1 หน่วย

ยอดคงเหลือขัน้ต่ํา** ไมกํ่าหนด

 ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่กิน 2.00%     ปัจจบุนั 1.50% ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน** ภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัท่ีคํานวณมลูค่า

 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไมเ่กิน 2.00%     ปัจจบุนั ไมเ่ก็บ ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนขาเข้า อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนขาออก อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

**สําหรับหน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผล

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี

 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
  หนงัสือพิมพ์รายวนั
  NAV Center ท่ี www.uobam.co.th

    เต็มจาํนวน
 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชีช้วน

ข้อมูลการซือ / ขายหน่วยลงทุน

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74  website : www.uobam.co.th

● บริษัทหลกัทรัพท์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั

หมายเหตุ *  เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในกองทนุของต่างประเทศ ซึง่วนัหยดุทําการของกองทนุ

ต่างประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบต่อ

การสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือ

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบวนัทําการซือ้ / ขายหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ และ/หรือสถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)

(2) ทัง้นี ้ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33

ปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผล (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ

ข้อมูลอ่ืนๆ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก จงึมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืน

● ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วนสว่นโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ี

*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม

ดงักลา่วก่อนการลงทนุ*

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงิน

(1) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม(ถ้ามี) หรือภาษีธรุกิจเฉพาะ(ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั(ถ้ามี)

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคน
ไมเ่ท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบลว่งหน้าโดยติดประกาศ และจดัให้มีข้อมลูในเวบ็ไซต์

 ในสถานการณไมปกต ผูถอหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคนหนวยลงทุน หรออาจไดรบชาระคาขายคนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาทกาหนดไวในหนงสอชชวน

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงวา่สํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ 

และไม่ทาํให้ผู้อ่ืนสําคัญผดิ



Risk Level = 6

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมหน่วยลงทนุ

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครัง้

ความถ่ีในการเปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน ทกุวนัทําการ

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2.178% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ

(ปัจจบุนั 1.66% ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ(1))

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อายุโครงการ

ไม่ใช่

ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย

ไม่กําหนด

ชื่อผู้ประกัน ไม่มี

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั / Fund Fact Sheet ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัแสดงข้อมูลเก่ียวกบันโยบาย ลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรปุผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือ
ช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัน้ี และหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทุน  และเมือ่มีข้อสงสยัควรสอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควร

ลงทุนเมือ่เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได้

วันท่ีจดทะเบียน 8 ธันวาคม 2553

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม

กองทนุรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทนุเฉพาะ
ในประเทศ

กองทนุรวมตลาดเงินท่ี
ลงทนุในตา่งประเทศ

บางสว่น

กองทนุรวม
พนัธบตัรรัฐบาล

กองทนุรวม
ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม
ตราสารแห่งทนุ

กองทนุรวม
หมวด

อตุสาหกรรม

กองทนุรวมท่ีลงทนุในทรัพย์สิน
ทางเลือก เช่น  ทองคํา นํา้มนัดบิ ดชันี

สินค้าโภคภณัฑ์ เป็นต้น

ความเส่ียงตํา่ ความเส่ียงสูงUOBSCI

1 2 3 4 5 6 7 8

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ ไชน่า อินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
UOB Smart China India Fund (UOBSCI) 

1. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทนุ (Country and Political Risk)

2. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) : ไมแ่น่ เน่ืองจากมีการใช้

ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุในการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงท่ีราคา ETF ในตลาดหลกัทรัพย์ของกองทนุต่างประเทศอาจมากกวา่หรือน้อยกวา่

มลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV) ของกองทนุต่างประเทศ                                                             

4.ความเสี่ยงทางตลาด(Market Risk) : มีความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศ

จีนและ/หรือประเทศอินเดียซึง่เป็นความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้                         

5.ความเสี่ยงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า(Derivative Risk)

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน

เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ซึง่จดัตัง้และ

บริหารจดัการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 80 ของ NAV และนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV

United China-India Dynamic Growth 

เน้นลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย 

หรือบริษัทเอกชนต่างๆท่ีมีท่ีมาของรายได้หรือกําไร หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศจีนและ/

หรือประเทศอินเดีย โดยกองทนุจะลงทนุในชนิดของหน่วยลงทนุท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 

และอาจลงทนุในตราสาร American Depositary Receipts (ADRs) ตราสาร Global Depositary 

Receipts (GDRs) และหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบ

2. ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ United China-India Dynamic Growth ท่ีกองทนุลงทนุ

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

คาํเตือนท่ีสาํคญั1. ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม
กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยระหวา่งดชันี MSCI China ในสดัสว่นร้อยละ 50 กบัดชันี MSCI 

India ในสดัสว่นร้อยละ 50 ท่ีปรับค่าให้อยูใ่นสกลุเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัคํานวณ

ผลตอบแทนจาก Bloomberg

3. อตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์

● เน่ืองจากกองทนุมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล และชนิด

จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทนุได้ 

● มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผลอาจมีมลูค่า

เท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้   

●กองทนุจะไมใ่ช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน กองทงุจึงมีความเสี่ยงสงูจาก

อตัราแลกเปลี่ยนสกลุบาทต่อสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

เหมาะสําหรับเงินลงทนุท่ีต้องการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ

ควรเป็นเงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู 

โดยผลตอบแทนสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีลงทนุ และดอกเบีย้รับ 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั

มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (Active Management)



ย้อนหลงั 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี* 3 ปี* ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน*

1. หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 99.40% 99.40% กองทนุรวม 15.81% 10.03% 9.37% -3.03%
2. เงินฝากและตราสารหนีท่ี้ออกโดยสถาบนั 0.02% Benchmark 11.07% 12.38% 12.50% 2.72%
3. อ่ืนๆ 0.00% 0.00% Information Ratio ** 8.90% -4.32% -0.36% -2.02%

ความผนัผวนของผลการ 1.08% 1.25% 20.85% 22.97%

ดําเนินงาน

2555 2554 ###
กองทนุรวม 17.40% ######
Benchmark 19.84% -18.66%
UOBSCI-N -27.80% 17.39%
UOBSCI-D #REF! #REF!
Benchmark #REF! #REF!

99.40%
0.02%
0.00%

4.21
 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการดําเนินงานในอนาคต)

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน ผลการดาํเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556) (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
 (1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน

** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง

ผลการดาํเนินงาน (คาํนวณตามปีปฏิทิน)

1) หน่วยลงทนุกองทนุ United China-India Dynamic Growth Fund
2) เงินฝากและตราสารหนีท่ี้ออกโดย บมจ. ธนาคารยโูอบี
3) อ่ืนๆ

 (2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

*  %ต่อปี

● กองทนุ UOB Smart China India Fund (กองทนุไทย)

● กองทนุ United China-India Dynamic Growth Fund (Master Fund)*
1) HDFC BANK LIMITED

1

2 3

1. หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 99.40%

2. เงินฝากและตราสารหนีท้ี่ออกโดยสถาบนัการเงิน
0.02%

3. อื่นๆ 0.00%

‐27.80%

17.39%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

‐35.00%

‐30.00%

‐25.00%

‐20.00%

‐15.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

19.84% ‐18.66%

UOBSCI‐N

UOBSCI‐D

Benchmark

4.02

3.91

3.75  การซือ้หน่วยลงทุน  :
3.42 วนัทําการซือ้ ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ*

มลูค่าขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก** 10,000 บาท

มลูค่าขัน้ต่ําของการครัง้ถดัไป** 10,000 บาท

●ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมสําหรับหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล  การขายคืนหน่วยลงทุน  : ตัง้แต่เวลาเปิดทาํการ ถึงเวลา 14.00 น.
และชนิดจ่ายเงินปันผล (%ต่อปีของ NAV) วนัทําการขายคืน ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ*

 การจดัการ** ไมเ่กิน 1.50%              ปัจจบุนั 1.63% มลูค่าขัน้ต่ําของการขายคืน** 1 บาท/ 1 หน่วย

 ผู้ดแูลผลประโยชน์** ไมเ่กิน 0.058%            ปัจจบุนั 0.04% ยอดคงเหลือขัน้ต่ํา** ไมกํ่าหนด

 นายทะเบียน** ไมเ่กิน 0.12%              ปัจจบุนั 0.13% ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน** ภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัท่ีคํานวณมลูค่า
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง   ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ
 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไมเ่กิน 2.178%             ปัจจบุนั 1.90%(1)

ปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผล (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

 ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่กิน 2.00%     ปัจจบุนั 1.50%
 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไมเ่กิน 2.00%     ปัจจบุนั ไมเ่ก็บ
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนขาเข้า อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนขาออก อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ **สําหรับหน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผลและชนิดจ่ายเงินปันผล

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี

 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
  หนงัสือพิมพ์รายวนั
  NAV Center ท่ี www.uobam.co.th

(1)คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม(ถ้ามี) หรือภาษีธรุกิจเฉพาะ(ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงิน

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิงยืนยันถงึผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซือ้ / ขายหน่วยลงทุน

5) HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP

2) INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA - H

3) CHINA CONSTRUCTION BANK - H

4) INFOSYS LIMITED

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี 

หมายเหตุ *  เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในกองทนุของต่างประเทศ ซึง่วนัหยดุทําการของกองทนุ

ต่างประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบต่อ

การสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือ

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบวนัทําการซือ้ / ขายหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ และ/หรือสถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)

(2)ทัง้นี ้ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์
(3)บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคน
ไมเ่ท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบลว่งหน้าโดยติดประกาศ และจดัให้มีข้อมลูในเวบ็ไซต์

*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ*

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10121

● บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-34

● ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วนสว่นโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ

โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74  website : www.uobam.co.th
ถนนสาทรใต แขวงทงุมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10121



 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชีช้วน

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่ กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็ม

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม 

หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการ

ของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด

ข้อมูลอ่ืนๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล = ............ครัง้ = ............. บาท
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผลไมเ่กินปีละ 4 ครัง้ ครัง้ละไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของสว่นเพ่ิมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นกําไรท่ีเกิดขึน้จริง (Realized

 gain) ของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสมของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นกําไรท่ีเกิดขึน้จริง (Realized gain) ของ

หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลจนถึงงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล โดยต้องไมทํ่าให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพ่ิมขึน้ในรอบบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะถือปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจ่่ายเงินปันผลของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ณ วนัสิน้งวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทนุ

ชนิดจ่ายเงินปันผล ต่ํากวา่มลูค่าท่ีตราไว้ หรือในกรณีเม่ือนําเงินปันผลต่อหน่วยท่ีจะจ่ายหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ณ วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียน ทําให้มลูค่าหน่วย

ลงทนุของหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลต่ํากวา่มลูค่าท่ีตราไว้



  

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย)จาํกัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 
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