
 

 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน 
Asian USD Bond Fund: ASIA-B 

 
 

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund)    

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 2 พฤษภาคม 2545 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 16 พฤษภาคม 2545 

นโยบายการลงทุน : 
เน้นการลงทนุในตราสารหนีข้องประเทศในเอเชียท่ีออกเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Asian USD Bond Fund) โดย 
ผู้ออกตราสารหนีจ้ะเป็นรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรกึ่งรัฐ หรือบริษัทเอกชนท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง และมี
แนวโน้มการเจริญเติบโตดี ดงันัน้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของกองทุนจะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯอย่างไรก็ดี 
ผู้จดัการกองทนุจะทําการกนัเงินสํารองสว่นหนึ่งเก็บรักษาเอาไว้ในรูปของเงินสกลุบาท ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรองรับสภาพ
คลอ่งในเร่ืองของการบริหารจดัการ รวมถงึในสว่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุ เป็นต้น 
ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศกุกู หน่วย CIS สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารหนี ้
และธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ส่วนท่ีเหลือกองทนุจะลงทนุใน ตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียง) และลงทุนในตราสารท่ีมี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
และอาจรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุและ/หรือในกรณีท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการชําระ
หนีห้รือสิทธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนญุาตทําการจดัสรรท่ีดินเพ่ือประโยชน์ใน
การจําหน่ายท่ีดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย 

 
 



 

 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 
กําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบีย้รับ จะทําให้มลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เม่ือทํา 
การขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจงึมีโอกาสได้รับกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
 
 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 19 สิน้สุดวันที่ 30 มถุินายน 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 
กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 
3,000 ล้านบาทบริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุที่ได้จดทะเบียนไว้กบั
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด? 
เงินลงทนุส่วนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัต่ําถึงปานกลาง โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจาก 
การลงทนุสว่นใหญ่ จะมาจากดอกเบีย้รับ และกําไรจากสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ (ตราสารหนี)้   
 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
1. การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ 

2. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ   
 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่

อย่างไร? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 30 มิถนุายน ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

 

- ส่ังซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ทกุวนัทําการ  
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงั
เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวันท่ีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีทําการซือ้ 
หน่วยลงทนุนัน้ 
 
- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  
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โดยผู้ ลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี  ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ 
(RegularSavingPlan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
แตใ่นปัจจบุนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
- ส่ังซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
 

- ส่ังซือ้ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 
ตลอด 24ชัว่โมง ทกุวนั 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการหรือคู่มือการใช้งานระบบ 
Premier Online ซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ 
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  
 
- กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้น
ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

หมายเหต:ุ วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทกุช่องทาง 
ทัง้นี  ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนขัน้ต่ํา ดงันี ้

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่นวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 
- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ถงึ 12.00น.  
 

- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
 

- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ถงึ 12.00 น. 
 

- ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 
ตลอด 24ชัว่โมง ทกุวนั 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา12.00น.ของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใดจะถือเป็นรายการ
ของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา12.00น.ใน
วนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนใดให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไปยกเว้นกรณีการทํา
รายการผา่นระบบ Premier Online ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ีจะ
ให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

1. กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด
ของบริษัทจดัการ 

5. กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย  

6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ี 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การ
จดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
อาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว 

8. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้หน่วย
ลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 
การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ  
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(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
ทัง้นี  ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1หรือข้อ 2ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว 
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดบั
วนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ 

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

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการเว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล 
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
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(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบ
ด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่าง

ใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริง

เก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
(5) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

(6)    อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพื อเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.3 ในสว่นข้อผกูพนั 
 

เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1(1) – (5) และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้

คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
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(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้
ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ

รวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับ
คําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

2 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3 ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ใน
กรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ภายในกลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนดซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึงการขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ได้
หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) 
เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก หรือภายใน 7วนัทําการนับแต่วันทําการถัดจากวนัท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึง่ เอกสารหลกัฐานตา่งๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแตก่รณี 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักลา่ว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว
ได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 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. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  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 103 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) 

 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
เทา่กบั 192,032,382.95 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) 

 

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. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
15 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
17. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
18. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
19. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 

 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 
 
 
 
 
 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1),              
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,               
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส 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
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

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

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

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

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ,                                         
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 Domestic Equity; Assistant Portfolio 
Manager - Portfolio Manager,                  
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศพัท์ 1588, 0-2232-2484 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั: โทรศพัท์ 0-2697-3700 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

7. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 
8. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
9. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658 -5050 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

13. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0 2659 7000 , 0-2099-7000 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 

16. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 

19. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท์ 0-2782-2400 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 

22. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
23. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660 6677 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 

25. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648 1111 

28. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343 9555 
29. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
30. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2629-5588 

31. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327,0-2359-0000 
32. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั : โทรศพัท์ 02-223-2288 



 
กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน  15 
 

33. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
34. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088 -9797 

35. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
36. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090 
37. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 

38. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 
39. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์0-2696-0000 , 0-2796-0000 
40. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

41. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
42. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จํากดั :  โทรศพัท์ 0-2410-1996 
43. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

44. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
45. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
46. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 

47. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้  

 
7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 
ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 
-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk)  
เน่ืองจากกองทนุลงทนุในตราสารหนีข้องประเทศในเอเชีย จงึได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์
ในตา่งประเทศ ซึง่เกิดจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศของตราสารหนีน้ัน้ ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
การเมือง เป็นต้น  

แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
การกระจายการลงทนุในตลาดเอเชีย ซึ่งจะมีทัง้ตลาดของประเทศท่ีพฒันาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Market) รวมทัง้วฏัจกัรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกนั ทําให้กองทนุสามารถกระจายความเส่ียง
ดงักลา่วได้ 

 
2. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะ
ทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถ
บริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อยา่งมีนยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 

 
3. ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบีย้โดยทัว่ไปราคาของตราสารแห่งหนี  ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ และตราสารแห่งหนีท่ี้มีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อ
ราคาของตราสารมากขึน้ 

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนจะกระจายการลงทุนไปในกลุ่มประเภทหลกัทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสาร และอายุท่ี
เหลือของตราสาร รวมทัง้กระจายการลงทนุในหลายประเทศในตลาดเอเชีย เพ่ือปรับลดผลกระทบจากความผนัผวน
ทางด้านราคาของแตล่ะหลกัทรัพย์ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ 

 
4. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระ
คืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีสถานะการเงินมัน่คง โดยลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็น
บริษัทท่ีได้รับจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.นอกจากนีผู้้ จัดการกองทุนได้ลดความเส่ียง
ประเภทนีไ้ด้โดยกระจายการลงทนุไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนีใ้นหลายประเทศในตลาดเอเชียโดยไม่ให้เงินลงทนุมี
การกระจกุตวัในผู้ออกตราสารหนีใ้ดๆมากเกินไป 
 

5. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk) 
กองทนุเปิดนีเ้ป็นกองทนุประเภทตราสารแห่งหนี ้ซึง่มีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทนุรวมตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป 
จงึมีความเส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

กล่าวคือ กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัสงูในตราสารภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารภาคเอกชนของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดงันัน้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหรือ ผู้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงิน หรือไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด และ/หรือชําระไม่ครบตามจํานวนผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงิน
ลงทุนคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือ
ทัง้หมดและ/หรือได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

อย่างไรก็ดี ในขณะท่ีลงทนุกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออก ตราสาร
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และกระจายความเส่ียงโดยการลงทนุในหลายประเทศในตลาดเอเชีย 

 
6. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้
และปริมาณน้อย อนัเน่ืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําให้กองทนุไม่สามารถขายตราสาร
ในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
ผู้จดัการกองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารหนีข้องประเทศในเอเชียท่ีออกเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (Asian USD Bond 
Fund) โดยผู้ออกตราสารจะเป็นรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรกึ่งรัฐ หรือบริษัทเอกชนท่ีมีฐานะการเงิน
มัน่คง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี รวมทัง้กระจายความเส่ียงโดยการลงทนุในหลายประเทศในตลาดเอเชีย จึงทํา
ให้ช่วยลดความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 

 
7. ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่ 

กองทุนได้ลงทุนไว้ (Country Risk) 
การลงทนุในตลาดต่างประเทศจะผกูพนักบัปัจจยัหรือตวัแปรความเส่ียง ท่ีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรใน
ตลาดท้องถ่ินท่ีผู้ลงทนุมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัทางด้านสงัคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีแตกต่างกนั ข้อจํากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ข้อจํากัดเก่ียวกบัการลงทนุจาก
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ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทัง้วิธีและหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูค่าของหลกัทรัพย์จะ
ขึน้อยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติตอ่การลงทนุ และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศนัน้ๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
ผู้จดัการกองทนุสามารถกระจายความเส่ียงโดยการลงทนุในหลายประเทศ  ประกอบกบัการท่ีการลงทนุของกองทุน
มิได้กระจุกตวัอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ในประเทศประเทศหนึ่งท่ีจะ
สง่ผลกระทบตอ่พอร์ตการลงทนุ  

 
8. ความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) 

เน่ืองจากกองทนุลงทนุในตราสารหนีข้องประเทศในเอเชีย ท่ีออกเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  ดงันัน้การลงทนุอาจจะ
ต้องประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อนัจะทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม   

แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
ผู้จดัการกองทนุจะเลือกสรรวิธีการและสดัสว่นในการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนในอตัราแลกเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น ผู้จดัการกองทนุสามารถทําการ hedge อตัราแลกเปล่ียนได้ ซึ่งจะทําให้
ผลตอบแทนไมผ่นัผวนไปตามคา่เงินมากนกั 

 
9. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียง  

กองทนุจะเข้าลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทุนดงักล่าวจะมี
มลูคา่ไมเ่กินหลกัทรัพย์พืน้ฐานท่ีกองทนุถืออยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทัง้หมด และหาก
คาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ และถือว่าเป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือ
ราคา และระยะเวลาไว้เพ่ือสง่มอบในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืน้ฐาน และ
เพ่ือให้เกิดความแน่นอนในผลลพัธ์ของการลงทนุนอกจากนี ้กองทนุจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วกบัคู่สญัญาท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของคูส่ญัญาอยา่งระมดัระวงัและสม่ําเสมอ 

 
10. ความเส่ียงจากความสามารถในการปฏบัิตติามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)  

ในกรณีท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีไม่ได้ทําการซือ้ขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป 
สญัญาฟอร์เวิร์ด สญัญาออปชนัท่ีซือ้ขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามท่ีท่ีตก
ลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง: 
ผู้จดัการกองทนุจะคดัเลือกคู่สญัญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึง่จะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือก
จากคณะกรรมการลงทนุของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดงักล่าวจะมีการประเมินผลอย่าง
สม่ําเสมอ 
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11. ความเส่ียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึง่มีผลต่อผลตอบแทน
ท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความ
เส่ียงจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วยลดความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้ 
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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 gradeแตต่ํ่ากวา่ 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 รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  
 

ไมเ่กิน 20%1 
 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
แฝง หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1)10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
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 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 

6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุหรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.
ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)  

6.1.2  มี credit rating2อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้>397วนันบัแต่วนัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market 
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3อยูใ่นระดบั investment 
grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทํา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
       ใน benchmark + 5% 

 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ1 - ข้อ 6(SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
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1หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
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 ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2.derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน(% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋

สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MFได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจาก
คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  
หรือ derivatives)  

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี เว้นแต่
เป็น MFท่ีมีอายโุครงการ <1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ 
 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุคงเหลือ
≤6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ   
≥1 ปี 
 
 
 
 



 
กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน  24 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน(% ของ NAV) 
2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้าม
เปล่ียนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือ
มีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และ
มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา
การฝากเกิน12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้                            
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ 
buy & hold ท่ีลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสาร
ท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือ
รอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 
4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 
5 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออก

ตราสารท่ีต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment 
grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 
 

6 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit)  
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่ม่
รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝงศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
    6.2.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน(% ของ NAV) 
    6.2.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment 
grade หรือไมมี่ credit rating  

7 ทรัพย์สนิดงันี ้
7.1 ตราสาร Basel lll 
7.2 derivatives หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมี 
underlying เป็นตราสารตาม 7.1 
 

รวมกนั 
ไมเ่กิน 20% 

 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
    8 

 

derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม  
derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

8.2การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลด
ความเส่ียง (non-hedging) 

Global exposure limit 
8.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดัnet exposureท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivativesโดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 
8.2.2กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดัnet exposureท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivativesโดยมลูคา่ความเสียหายสงูสดุ (value-
at-risk :VaR)ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
 (1)  absolute VaR≤ 20% ของ NAV  
 (2)  relative VaR≤ 2 เทา่ของ VaRของ 
benchmark 
 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบ
ซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน 
(exotic derivatives) 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไมมี่ข้อกําหนด
เก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี ้ 
ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน 

(financial liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออก
ใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏ
ในงบการเงินลา่สดุ บลจ.อาจนํามลูคา่หนีส้นิทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และใน
กรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ
2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น
ตราสารท่ีออกใหมแ่ละมีcredit rating อยูใ่นระดบัต่ํา
กวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ  
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

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

1  หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 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 และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม 

อัตราตาม
โครงการ(1) 

เรียกเกบ็จริง(2) 

01/07/2562-30/06/2563 

เรียกเกบ็จริง(2) 

01/07/2561-30/06/2562 

เรียกเกบ็จริง(2) 

01/07/2560-30/06/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด  

(ที่ประมาณการได้) 

ไม่เกนิ 1.3375 1.2091 1.2092 1.21 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.07 1.0700 1.0701 1.07 

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.1605 0.0321 0.0321  0.03 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.1070 0.1070 0.1070  0.11 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้) 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0295 0.0201 0.01 

2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0021 ‐ 

2.3 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในตา่งประเทศ ไมเ่กิน 0.2675 0.2675 0.2675  0.27 

2.4 คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0103 - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริง
ทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.35(3) 1.5164 1.4989 1.49 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2563 

เรียกเกบ็จริง 

2562 

เรียกเกบ็จริง 

2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ(4) ไมเ่กิน 2.00 1.00 1.00 1.00 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(4) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไมมี่(6) 
4. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิใน

หน่วยลงทนุ 
 

50 บาท ตอ่รายการ(5) 
 

50 บาท ตอ่รายการ  
 

5. คา่ธรรมเนียมในการเปล่ียนช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่การ
ออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนงัสือรับรอง
สทิธิใหม ่กรณีหาย และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริง 

 
รายการละ 50 บาท(5) 

 
รายการละ 50 บาท 
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หมายเหต ุ
1 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
2 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม หรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
3 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถัว่เฉล่ียระหวา่งงวด 
4 อตัราไม่เกินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
5 เรียกเก็บ ณ วนัทํารายการ 
6 ปัจจบุนัไม่มีคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนเข้า (แต่ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย) 

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงซึง่แสดงเกินกว่าอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราตามท่ีโครงการระบไุว้ 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักลา่วโดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  BERMUDA

-659,891.72 -0.34อื่นๆ

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

10,771,494.23 5.61เงนิฝาก

3.506,730,684.48Rate A

6,730,684.48 3.50หุ้นกู้

10.1919,563,342.07Rate A+

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  CAYMAN ISLANDS

32,951,379.00 17.16หุ้นกู้

3.566,844,195.85Rate BBB
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  CHINA

3.416,543,841.08Rate A

3.456,616,714.94Rate A-

6,616,714.94 3.45หุ้นกู้

3.987,636,717.80Rate A-

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  HONG KONG

39,391,749.22 20.51หุ้นกู้

6.5812,642,601.55Rate Baa1

3.266,268,227.62Rate A3

3.246,215,882.45Rate BBB

3.456,628,319.80Rate BBB+

3.506,711,829.72Rate BBB-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  INDONESIA

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  INDIA

6,711,829.72 3.50หุ้นกู้

3.887,442,965.65Rate BBB

7,442,965.65 3.88หุ้นกู้

3.316,347,332.58Rate BBB+
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  KOREA

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ ISLE OF MAN

6,347,332.58 3.31หุ้นกู้

3.276,281,276.40Rate AA

18,492,855.06 9.63หุ้นกู้

3.085,912,697.55Rate BBB-

3.286,298,881.11Rate BBB+
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงิน
ต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท่ี้มีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

2.234,286,365.02Rate BBB

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  NETHERLANDS

10,703,778.70 5.57หุ้นกู้

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  PHILIPPINES

6,469,691.85 3.37หุ้นกู้

3.346,417,413.68Rate BBB-

14,845,581.82 7.73หุ้นกู้

3.376,469,691.85Rate Baa2
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  THAILAND

3.316,350,488.11Rate BBB
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS

4.428,495,093.71Rate BBB+

3.556,822,487.19Rate A

19,608,613.93 10.21หุ้นกู้

3.406,520,435.95Rate BBB+

3.266,265,690.79Rate Baa1

5,607,603.49สญัญาฟอร์เวิร์ด 2.92

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

5,607,603.49 2.92สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 192,032,382.95 100.00
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6,543,841.08

6,822,487.19

6,504,285.97

6,281,189.03

6,361,412.52

6,281,276.40

6,347,332.58

7,636,717.80

6,298,881.11

5,912,697.55

6,844,195.85

6,730,684.48

6,417,413.68

6,265,690.79

6,350,488.11

6,711,829.72

7,442,965.65

4,286,365.02

6,520,435.95

8,495,093.71

6,469,691.85

6,268,227.62

6,616,714.94

6,842,660.85

6,216,395.25

6,628,319.80

6,215,882.45
176,313,176.95

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

6,174,600.0025/01/2566BKCO31AX A-AZURE ORBIT IV INTL FIN

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

หุ้นกู้

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

6,174,600.0024/10/2570CDBL7OAX A+CDBL FUNDING 1

6,174,600.0023/04/2568CCAM54AX A3CHINA CINDA FINANCE

6,174,600.0019/01/2566CHPW9DBX BBBDIANJIAN HAIXING

6,174,600.002/05/2564CHME9DAX Baa1MCC HOLDING CORP

6,174,600.0024/01/2570GENT271A Baa2PRIME HOLDINGS LABUAN

6,174,600.0027/04/2566EIBK234A AAEXPORT-IMPORT BANK KOREA

6,174,600.0023/04/2566HLIN84AX Baa1HANWHA LIFE INSURANCE

6,792,060.0014/03/2568HAOH53AX BBBBLUESTAR FIN HOLDINGS

6,174,600.0029/04/2569JD000001 Baa2JD.COM INC

6,174,600.009/11/2565HUKL7NAX Baa3HEUNGKUK LIFE INSURANCE

6,174,600.0010/08/2573MINC08AX Baa3MINEJESA CAPITAL BV

6,174,600.0013/05/2568KUNL55AX AKunlun Energy Co Ltd

6,174,600.004/12/2564MINT9DAX Baa2บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั(มหาชน)

6,174,600.003/09/2567MINM49DC Baa1MINMETALS BOUNTEOUS FINA

6,174,600.0015/07/2567ONGC47AX Baa3OIL & NATURAL GAS CORP LTDONGC VIDESH LTD

MAJAPAHIT HOLDING BV

6,174,600.003/05/2585PERTIJ02 BBBPERTAMINA PT

6,174,600.005/02/2566POLY32AX BBB-POLY REAL ESTATE FINANCE

3,087,300.0029/06/2580PLNIJ003 BBBPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT

6,174,600.0016/03/2566RCBP33AX Baa2RIZAL COMMERCIAL BANKING

6,174,600.003/08/2578PTTT353A Baa1PTT PUBLIC CO LTD

6,174,600.0023/05/2567SHGA45AX A-SHOUGANG CORP

6,174,600.0029/11/2565SHCM27NA BBBSHANGHAI COMMERCIAL BANK

6,174,600.003/06/2573TENC306A A+TENCENT HOLDINGS LTD

6,174,600.0025/02/2572SUNH92AX A+SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD.

6,174,600.0014/09/2565WEIC9DAX BBB-WEICHAI INTL HK ENERGY

6,174,600.009/11/2570VNKR7NAX BBBVANKE REAL ESTATE HK

รวม
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AAA 14/08/2563 57,634.39

AAA 25/09/2563 163,469.70

AA 14/08/2563 5,386,499.40

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

%NAVมูลค่าตาม
ราคาตลาด

วัตถุประสงค์ประเภทสัญญา วันครบกาํหนด

0.09163,469.70

สญัญาฟอร์เวิร์ด ป้องกนัความเสีย่ง 57,634.39

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)

ป้องกนัความเสีย่ง

2.805,386,499.40

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)

ป้องกนัความเสีย่ง

กาํไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 0.03

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเชื่อถอื
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

48.65% 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 45 
วันสิน้สุดรอบบัญชี     30 ม.ิย. 63 

 

 
- ดชันีตวัชีว้ดั 1: JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index (USD) 

ดชันีตวัชีว้ดั 2 : JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Investment Grade Index ในรูปสกลุเงินบาท 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -8.3542% 

 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สนิที่ลงทุน (Portfolio Duration) :  4.2820 ปี 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

ผลตอบแทนกองทนุรวม ‐0.54% 3.39% 95 ‐0.54% 25 1.59% 25 1.94% 25 2.66% 25 4.45% 5 4.74%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 1
3.60% 4.45% 95 3.60% 5 6.79% 5 5.26% 5 5.00% 5 5.12% 5 6.02%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 2
6.53% ‐1.80% 95 6.53% 5 7.48% 5 1.95% 25 3.14% 5 4.61% 5 4.10%

ความผนัผวนของกองทนุ 3.91% 1.46% 5 3.91% 5 4.28% 5 4.76% 5 4.21% 5 4.27% 5 6.51%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 1
3.59% 1.19% 5 3.59% 5 4.06% 5 3.73% 5 3.50% 5 3.81% 5 5.58%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 2
4.67% 2.37% 5 4.67% 5 5.37% 5 6.17% 25 5.47% 5 5.25% 25 6.64%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ

YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ตราสารหน้ีเอเชียน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้นีผู้้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัดหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือ้คืนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
ตราสารหนีเ้อเชียน เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนด
ไว้ในหนังสือชีช้วน  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ตราสารหนีเ้อเชียนทัง้นี ้
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ตราสารหนีเ้อเชียนไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเส่ียงในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงนิต้น
และดอกเบีย้ ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด ดังนัน้ ความเส่ียงที่ ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึน้อยู่กับความสามารถในการชาํระ
หนีข้องผู้ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกันตราสาร) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 
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 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ
เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทัง้นี  ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่ แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงใดๆให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลง
จากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพจิารณาขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติมทัง้ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏบัิต ิหรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ หลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษี และ/หรือระเบียบ
ขัน้ตอนวธีิการต่างๆ ตลอดจนข้อกาํหนดการโอนเงนิ ฯลฯ ที่เกดิขึน้อันเน่ืองมาจากการลงทุนของกองทุนจะ
ส่งผลต่อผลตอบแทนขัน้สุดท้ายที่กองทุนนีจ้ะได้รับด้วย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัท
จัดการ หากมีข้อสงสัยให้ตดิต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับ
ระดับความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มี
ระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่ เพิ่มขึน้จากการลงทุนใน
กองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
ซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 
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 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือ
บุคคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการ
ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/
หรือเป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรกาํกับดูแลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว  

 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคาํนวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจงึมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความ
เส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทาํให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลด
ความเส่ียงได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซือ้ขายหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาํส่ังดังกล่าวได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศ
ที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2564 
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