
 
 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

Thai Fixed Income Fund: TFIF 

 
                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 
 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 8 พฤศจิกายน 2543 

 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   26 มกราคม 2544 

 

นโยบายการลงทุน : 

“กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี”้ เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะเน้นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ เงิน
ฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ท่ีมีความมัน่คง และมีสภาพคลอ่งสงูเป็นหลกั 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แต่กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้ออก
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตาม
อตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไมมี่การกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยั
อ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และมีการลงทนุใน derivatives ท่ีแฝงอยูใ่นธุรกรรม structure note ท่ีเป็น puttable / callable bond เทา่นัน้ 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
โอกาสท่ีจะได้รับกําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมาจากดอกเบีย้รับหรือส่วนต่างของราคาของตราสารหนีท่ี้
กองทนุลงทนุไว้ 
 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 20 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

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

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เงินลงทนุส่วนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัต่ําถึงปานกลาง โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจาก
การลงทนุสว่นใหญ่ คือ ดอกเบีย้ และกําไรจากสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ (ตราสารหนี)้ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบตอ่การเพิ่มขึน้หรือลดลงของมลูคา่หน่วยลงทนุมีดงันี ้ 

• การเปล่ียนแปลงของราคาของตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุ  
 การได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคา

ตราสารมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงได้ เช่น ราคาของตราสารหนี ้จะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตรา
ดอกเบีย้ ดงันัน้ เม่ืออตัราดอกเบีย้ในตลาดสงูขึน้ จะมีผลให้ตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุจะมีมลูคา่ลดลง เป็นต้น  

• ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 
 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ และความเข้มแข็งของ

องค์กรธุรกิจนัน้ ๆ ซึง่จะมีผลถงึความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร  

• การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  
 การท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ

ปริมาณน้อย อาจทําให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

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 โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ 
สัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีทําการซือ้ 
หน่วยลงทนุนัน้ 
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ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ ลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี  ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular 
Saving Plan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
แต่ในปัจจบุนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
  
- ส่ังซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
 
- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนโดยชาํระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์   
ผู้สัง่ซือ้ท่ีทํารายการชําระเงินผ่านระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีรหสั
ประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) แล้ว เพ่ือท่ีจะใช้ทํารายการชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดย
สามารถกระทําผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ 

1) ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้แบบฟอร์มชําระเงินพิเศษ (Bill Payment Form) ตามวนัและเวลาทําการ
ของธนาคารพาณิชย์ 

2) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิง้ 
(Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) 

สําหรับจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้ของแตล่ะธนาคาร จะเป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือและขัน้ตอนการชําระ
คา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทาง Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่สามารถขอรับคู่มือและขัน้ตอนดงักลา่วได้จาก 
บริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์ได้จาก www.uobam.co.th  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงั
เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 
 
- ส่ังซือ้ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ 
Premier Online ซึ่งในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้
นัน้ การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  
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- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอ่ืนของบริษัทจัดการ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ผา่นวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการ
ได้ครบทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่นวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึเวลา 15.00 น.  

- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
ทกุวนัทําการ  

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

- อ่ืนๆ 
 
การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใด จะถือเป็น
รายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 
15.00 น. ในวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป ยกเว้น 
กรณีการทํารายการผา่นระบบ Premier Online ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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หมายเหตุ : 

วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบ
ทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ขายหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

2.  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม 
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม 
ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด
ของบริษัทจดัการ 
5. กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   
6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือ
เป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการเป็นหลกั  
7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การ
จดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
อาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    
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(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว  แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 10 วนัทํา
การนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การ
ผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 
(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนวันอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน ตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขาย
คืนได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลา
ดงักลา่วจากสํานกังาน 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(3)  กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่
เกิน 3 วนัทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 
2   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนโดยพลนั และ
หากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน ตามข้อ 1. (1) 
(2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน  
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(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการ
สดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน ตลอดจนเปิดเผย
ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

3. ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ  โดยพลนั 

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน สําหรับวนัดงักล่าว และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่
น้อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการเป็นกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ี
ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขาย
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุ
เปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) 
เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ี
เกินดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้
ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

 
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 

2. คณะผู้บริหาร 

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

 
3. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

 
4. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 213,045,992.45 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563)  

 
5. 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. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
14. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
15. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
16. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
17. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

6. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 (สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
 (เทคนิคการแพทย์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ               
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส (ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์),           
บงล. จีเอฟ จํากดั (มหาชน) 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Youngstown State University, 
U.S.A. 

  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้     
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. ไอเอ็นจี จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวอัญชลี งามวุฒกุิล*, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),                       
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้  
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้ 
บลจ.ยโูอบี(ไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการลงทนุตราสารหนี,้  
บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั  

 นกัวิเคราะห์ตราสารหนี ้วิเคราะห์เครดิตทางด้าน 
ตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั  

 Compliance Officer,                                     
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ  
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวลนิดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์      
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ,                                
บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ,  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Colorado 

  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                     
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จํากดั 
 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, บล.ภทัร จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

 

 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้   13 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลิมเกียรต ิ
ผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน),  
The University of Glasgow, UK 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ 
นานาชาติ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ           
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ,                                   
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Analyst,                                              
บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 Marketing Officer, Institutional Private Fund 
Department, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Relationship Manager (Corporate Banking), 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวช่ืนสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต                    
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),                     
South Bank University, London, UK 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต                          
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ, 
 บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 

 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

7. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 0-2626-7777 

2 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. 1588, 0-2232-2484 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0-2205-7111  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  0-2672-5999, 0-2687-7000  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 0-2638-5500 

6 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)   0-2285-1555  

7 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  1558 

8 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั 0-2016-8600 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-5050 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)    0-2659-8000  

12 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000, 0-2099-7000 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เบอร์โทรศัพท์ 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั  0-2680-1234 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 0-2659-3456 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จํากดั 0-2695-5000 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-3123 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 0-2949-1999 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 

19 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2782-2400 

20 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 

21 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 

22 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั  0-2660-6677 

23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   0-2658-8888 

24 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2618-1111 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 0-2697-3700 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 0-2841-9000 

27 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 0-2351-1888 

28 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 0-2343-9555 

29 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2648-3600 

30 ธนาคารออมสนิ 1115 

31 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1327, 0-2359-0000 

32 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 0-2080-2888 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2088-9797 

34 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั  0-2207-2100  

35 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั 0-2861-5508, 0-2861-6090  

36 บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 1351 

37 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 0-2777-7777 

38 บริษัท เจนเนอราล่ี ประกนัชีวิต (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 0-2612-9888 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 0-2696-0000, 0-2796-0000 

40 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 0-2633-6000 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 0-2009-8888  

42 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 0-2026-5100 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เบอร์โทรศัพท์ 

43 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 0-2026-6222 

44 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)  0-2655-3000  

45 บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2022-5000 

46 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 

47 บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 0-2633-6000 

หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

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

9. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 
 

    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 
1.     ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

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

 2.     ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 

 

1.    ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระ
คืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

นอกเหนือจากการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเท่ากบัพนัธบตัรรัฐบาลแล้ว ผู้จดัการกองทนุจะ
พิจารณาลงทนุในตราสารท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีสถานะการเงินมัน่คงโดยลงทนุในตราสาร หรือผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
ได้รับการยอมรับจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุสามารถท่ีจะลดความเส่ียงประเภทนี ้
ได้โดยกระจายการลงทนุไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่ให้เงินลงทนุมีการกระจกุตวัในผู้ออกตราสารหนีใ้ดๆ มาก
เกินไป 

2.    ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุ ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์
ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในแต่ละกลุ่มประเภทหลกัทรัพย์ (ตราสาร) กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี ้และ
อายท่ีุเหลือของตราสาร เพ่ือปรับลดผลกระทบจากความผนัผวนทางด้านราคาของแต่ละหลกัทรัพย์ต่อผลตอบแทนของ
กองทนุ 

 
3.     ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยู่นัน้ขาดสภาพคลอ่ง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปริมาณน้อย อนัเน่ืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําให้กองทนุไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

เน่ืองจากกองทนุมีนโยบายท่ีเน้นการลงทนุในตราสาร หรือผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับให้จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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4. ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบกําหนด
อายุตราสาร (Callable Bond) 

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด อนัจะสง่ผลให้กําหนดเวลาการชําระคืนของ
หุ้นกู้นัน้สัน้ลง และก่อให้เกิดความเส่ียงแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีจะนําเงินท่ีได้รับนัน้ไปลงทนุตอ่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมีแนวโน้ม
ลดลงจะทําให้ผู้ลงทนุได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีต่ําลง (Reinvestment Risk) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะลงทนุโดยพิจารณาจากผลตอบแทนหรือราคาท่ีสะท้อนผลกระทบจากสิทธิดงักลา่ว ซึง่สามารถประมาณ
มลูคา่ทางหลกัวิชาการได้ ประกอบกบัการกระจายการลงทนุโดยคํานงึถงึโอกาสท่ีผู้ออกตราสารจะใช้สทิธิดงักลา่วหรือไม ่

5. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk) 

กองทนุเปิดนีเ้ป็นกองทนุรวมประเภทตราสารแห่งหนี ้ซึ่งมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้
ทัว่ไป จงึมีความเส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

กลา่วคือ กองทนุมีการลงทนุกระจกุตวัสงูในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ/หรือ
สถาบนัการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหรือ ผู้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการ
ชําระเงิน หรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด และ/หรือชําระไม่ครบตามจํานวน ผู้ลงทนุอาจ
ไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนบางสว่นหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุบางสว่น
หรือทัง้หมด และ/หรือได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

อย่างไรก็ดี ในขณะท่ีลงทนุกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออก
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

6. ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากผลการดาํเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุน
ไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทาํกําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน 
ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงนิลงทุนได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการวิเคราะห์ปั จจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือลดความเส่ียงในส่วนนี ้
รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัสว่นการลงทนุไปลงทนุได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุ
เป็นสําคญั 
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      อตัราส่วนการลงทนุ 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20% 
  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  
4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของตราสารท่ี

ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
5.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.1.1 เป็นตราสาร Basel III 
5.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.1.3.1 ผู้อออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market 
5.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.2.1 reverse repo 
5.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย
หรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก
การซือ้ขายใน SET) 

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

6 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝากผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

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

** หมายเหต ุ:       ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MFได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น MFท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทนุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
 

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต ่MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้ 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายุ
กองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 
  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
  

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 
 
 
 

ไมเ่กิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.2.1 มีลกัษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
6.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

7 ทรัพย์สนิดงันี ้
7.1 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
7.2 ตราสาร Basel lll 

รวมกนัไมเ่กิน 20% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้
8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ            
การลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการ              
ลดความเส่ียง (non-hedging 

global exposure limit 
8.2.1 กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 1

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้   22 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 
ตราสาร Basel III และศกุกูของ     
ผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึ
ตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือ        
ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้

ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจ
นํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตาม
งบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้ินทางการเงิน

ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2  ให้ใช้

อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating ให้บริษัทจดัการลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการ
รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ  

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใด                
กองทนุหนึง่ 

-  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  

-  อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2  รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม อัตราตาม
โครงการ(1) 

เรียกเกบ็จริง(2) 
1/01/2563 – 31/12/2563

เรียกเกบ็จริง(2) 
1/01/2562 –31/12/2562 

เรียกเกบ็จริง(2) 
1/01/2561 – 31/12/2561

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

 (ที่ประมาณการได้) 
ไม่เกนิ 1.0379 0.5537 0.5537 0.5537 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 0.8560 0.4280 0.4280 0.4280

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.0749 0.0187 0.0187 0.0187

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ(3) ไมเ่กิน 0.1070 0.1070 0.1070 0.1070

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

 2.1 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0038 0.0057

 2.2 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0063 0.0028 0.0028

    2.3 ดอกเบีย้จ่าย ตามท่ีจ่ายจริง 0.0086 - -

 2.4 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0034 0.0019 0.0014

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริง
ทัง้หมด 

ไม่เกนิ 2.14(4) 0.5720 0.5622 0.5636 

หมายเหต ุ  
(1) อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั 
(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 
2563

เรียกเกบ็จริง 
2562 

เรียกเกบ็จริง 
2561

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ(5) ในอตัรา 50 บาทตอ่    
หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย 
หรือเศษของ 2,000 หน่วย

ในอตัรา 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย         
หรือเศษของ 2,000 หน่วย 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่                         
และการออกใบหน่วยลงทนุ(6) 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

6. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารสทิธ์ิในหน่วยลงทนุ(6) 
เรียกเก็บในอตัรา 50 บาท 

ตอ่รายการ
เรียกเก็บในอตัรา 50 บาท 

ตอ่รายการ
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(3) อตัราไม่เกินร้อยละ ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีจ่ายจริง 

(4) อตัราร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
(5) เรียกเก็บ ณ วนัย่ืนทํารายการ โดยจํานวนเงินสงูสดุท่ีเรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไมเ่กิน 25,000 บาท  
(6) เรียกเก็บ ณ วนัย่ืนทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการของสงวนสิทธิท่ีจะ
กระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการ
กองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    26 ม.ค. 44 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 63 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม (1) 1.07% 0.68% 75 0.73% 75 1.06% 75 1.69% 50 1.81% 50 2.49% 50 2.50% 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม(2) -15.44% 0.68% 75 0.73% 75 -15.40% 95 -4.17% 95 -1.75% 95 0.68% 95 1.59% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 1.61% 0.37% 95 0.21% 95 1.61% 50 3.85% 5 3.29% 5 3.47% 5 3.49% 

ความผนัผวนของกองทุน (1) 0.66% 0.09% 5 0.19% 5 0.67% 5 0.60% 25 0.54% 25 0.60% 25 1.11% 

ความผนัผวนของกองทุน (2) 16.60% 0.09% 5 0.19% 5 16.90% 95 9.69% 95 7.51% 95 5.35% 95 3.92% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.66% 0.10% 5 0.15% 5 0.68% 25 2.28% 95 2.18% 95 1.92% 95 2.66% 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 
- ดชันีชีว้ดั คือ อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลงัหกัภาษี (25.00%), ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัร
รัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (75.00%) 

หมายเหต ุ: เร่ิมใช้ดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ทัง้นี ้
การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วดัผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึน้เม่ือ
เปรียบเทียบตวัชีว้ดัมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะท่ีตวัชีว้ดัมาตรฐานใหม่
คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท้ัง้หมดเสียภาษี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -17.0917% 

Portfolio Duration      :  1.2400 ปี 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 

A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 

BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท่ี้มีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 

100.00

30.4664,903,631.48อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
75,023,241.28 35.21พันธบัตรรัฐบาล

0.000.00อายคุงเหลือ 3-5 ปี

4.7510,119,609.80อายคุงเหลือ 1-3 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 7 -10 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 5-7 ปี

122,809,246.99 57.64หุ้นกู้

0.000.00อายคุงเหลือมากกวา่ 10 ปี

7.4515,879,049.95Rate AA

14.8631,665,834.36Rate AAA

13.9929,800,335.60Rate A

9.2719,758,283.36Rate A+

7,056,085.89Rate BBB+

15,691,125.29 7.37เงนิฝาก

8.7518,649,657.83Rate A-

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 213,049,004.56

-474,609.00 -0.22อ่ืนๆ

3.31
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  หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

108,464,205.51

0.00(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ investment grade หรือ 

ไมม่ี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง                     

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

35.21

6.73

50.91

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

75,023,241.28

14,345,041.48

0.00

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

                       สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ที่บริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง) 15.00 %NAV

รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็น              

ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั
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10,119,609.80

24,981,479.48

19,973,995.50

19,948,156.50

7,266,347.76

3,115,969.68

4,317,081.16

12,325,232.52

15,879,049.95

10,092,512.10

7,228,280.78

22,533,987.84

11,576,453.02

14,345,041.48

7,073,204.81

7,056,085.89

197,832,488.27

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

25,000,000.0013/05/2564CB21513A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10,000,000.0023/03/2566BOT233A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

20,000,000.007/10/2564CB21O07A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

20,000,000.005/08/2564CB21805A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

หุ้นกู้

7,000,000.0022/08/2564CPALL218B Aบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)

4,000,000.003/08/2565CPF228A A+บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)

3,000,000.0019/08/2564CPF218A A+บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)

15,000,000.0022/07/2566DTN237A AAบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั

12,000,000.0030/05/2566CPFTH235A A+บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

10,000,000.0020/03/2566HLTC233A AAAบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดับริษัท ฮอนด้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย)

21,000,000.0024/07/2565MBK227A Aบริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน)

7,000,000.0023/09/2565ICBCTL229A AAAบริษัท ลสีซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จํากดั

บริษัทโตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั

11,000,000.0026/09/2565TICON229A A-บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7,000,000.0010/11/2565TRUE22NA A-บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

14,000,000.0030/05/2565TLT225A AAAบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บีวี

รวม

7,000,000.002/12/2564TUC21DA BBB+บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั
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             อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

95.31% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหน้ี 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 
 
 

หมายเหต ุ:  

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

-ไมมี่-
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา  
 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียง
ที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับนักลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิตบุิคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย)
จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี ้ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงานของ
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี ้ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง(Connected Person) 
ได้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th) 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็ปไซด์
ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี ้มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป เน่ืองจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ผู้ลงทุน
ควรศกึษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเส่ียงในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผูกพันในการชาํระคืนเงนิต้น
และดอกเบีย้ ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด ดังนัน้ ความเส่ียงที่ ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึน้อยู่กับความสามารถในการชาํระหนี ้
ของผู้ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกันตราสาร) 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
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ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่เวป็ไซด์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ
เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้นี ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงใดๆ 
ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทัง้ก่อน
และภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการ
ส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวธีิหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจาํนงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัย
ให้ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คาํแนะนําที่สอดรับกับระดับ
ความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว 
และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพจิารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคล
ที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ตดิตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคล
ที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาํกับดูแลที่
เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว  

 นักลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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