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นโยบายการลงทุน :  

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล จะนําเงินส่วนใหญ่ท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมต่างประเทศ (เพียงกองทนุเดียว) โดยกองทนุจะพิจารณาลงทนุในกองทนุต่างประเทศท่ีลงทนุในตราสารหนี ้
แถบภมิูภาคเอเชีย โดยเบือ้งต้นจะพิจารณาลงทนุในกองทนุต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund 
ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  และ
เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ The Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore หรือ the “SFA”  
ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศสงิคโปร์  

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีเ้งินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศกุกู หน่วย CIS สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารหนีแ้ละธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน(Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ สว่นท่ีเหลือ
กองทนุจะลงทนุในตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel lll สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ท่ีมี underlying เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
ตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ กองทนุอาจลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนใด ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้
ลงทนุเพิ่มเติมได้ 
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อนึ่ง กองทนุต่างประเทศข้างต้นมีการเสนอขายในหลายประเภท/ชนิด (share class/type of shares ภายใต้กองทนุ
ตา่งประเทศเดียวกนั) ซึง่แต่ละประเภท/ชนิดของหน่วยลงทนุ อาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของนโยบายการจดัสรร
กําไร/ผลตอบแทน (Distribution / Accumulation) สกลุเงิน คา่ธรรมเนียม และคณุสมบติัของผู้ลงทนุ โดยในเบือ้งต้น
บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุใน “Class USD Dist”  อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือก
ลงทนุในหน่วยลงทนุประเภทตา่งๆ ตามความเหมาะสมในแตล่ะขณะ เพ่ือประโยชน์ในการดํารงวตัถปุระสงค์ของการ
บริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีได้ระบุในหนังสือชีช้วนนี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว (รายละเอียดของประเภท/ชนิด (share class/type of shares) ดเูพิ่มเติมได้จากหนงัสือชีช้วน UNITED CHOICE 
PORTFOLIOS Prospectus - United Asian Local Currency Bond Fund (April, 2013) 

โดยสว่นท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ี มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 
(Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนั
การเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไมมี่การกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และ
มีการลงทนุในderivatives ท่ีแฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ท่ีเป็น puttable / callable bond เท่านัน้ รวมถึงจะลงทนุ
ในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้องกบั
นโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ 

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ซึง่พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้จดัการกองทนุพิจารณาว่า การ
ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสีย
ประโยชน์ท่ีอาจได้รับ ผู้จดัการกองทนุอาจไมป้่องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนก็ได้  

นอกจากนี ้ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) โดยจะลงทนุไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด เอเชียน 
เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

เม่ือกองทนุในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัได้แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล 
(ถ้ามี) และดอกเบีย้รับ จะทําให้มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้เพิ่มขึน้ ซึง่จะสง่ผล
ให้มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล เพิ่มขึน้ตามไปด้วยเช่นกนั ดงันัน้ เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ทําการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงมี
โอกาสได้รับกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 10 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 
1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 
กองทนุนีไ้มกํ่าหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไม่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
เงินลงทนุสว่นท่ีผู้ลงทนุต้องการกระจายการลงทนุไปลงทนุในตราสารหนีต้่างประเทศ โดยเงินลงทนุดงักล่าวควรเป็นเงิน
ลงทุนส่วนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัปานกลางค่อนข้างต่ํา ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากการ
ลงทนุสว่นใหญ่ จะมาจากกําไรจากสว่นตา่งของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และดอกเบีย้รับ 
 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุประเภทไม่กําหนดอายโุครงการ และเปิดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนั ดงันัน้ จึงไม่มี
ข้อจํากดัเร่ืองระยะเวลาในการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทนุควรนําเงินสว่นท่ีเป็นเงินลงทนุสําหรับระยะ
ปานกลางถงึระยะยาวมาลงทนุ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว 
 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
1. การเปล่ียนแปลงของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ    
2. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ   
3. ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุในตา่งประเทศ 

 
5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่

อย่างไร? 
ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมคุ่้มครองเงินต้น 

 
6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

นโยบายการลงทุน 

กองทนุย่อยนีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะกระจายการลงทนุไปในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ตราสารตลาดเงิน และเงินฝาก 
ที่ออกในรูปสกุลเงินท้องถ่ินของประเทศในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่และออกโดยองค์กรเอกชน สถาบนัการเงิน รัฐบาล 
หรือภาครัฐ และ องค์กรหรือหน่วยงานท่ีจัดตัง้ หรือสนบัสนนุโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (Supranational entities) ในทวีป
เอเชีย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากดัเพียง ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวนั จีน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญ่ีปุ่ น 

กองทนุยอ่ยมีการบริหารกองทนุในเชิงรุก โดยเน้นสร้างผลตอบแทนจากกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน และผลตอบแทนจาก
ดอกเบีย้รับตราสาร การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุ พร้อมกนันีม้มุมองระยะยาวของการลงทนุ จะถกูนํามาใช้ในการประเมิน
โอกาสการลงทนุท่ีเหมาะสมด้วย 

กองทนุย่อยมุ่งเน้นลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกในรูปสกลุเงินท้องถ่ินของประเทศท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่า 
และอัตราเงินเฟ้อทรงตัว และ/หรือมีแนวโน้มปรับลดลงในอนาคต นอกจากนี ้ตราสารหนีท่ี้ออกโดยองค์กรเอกชนท่ี
กองทนุเข้าลงทนุนัน้ ได้ผ่านกระบวนการลงทนุภายใต้ปรัชญาการลงทนุของบริษัท ซึง่คลอบคลมุถึงกระบวนการวิเคราะห์ท่ี
อยู่ภายใต้กฎระเบียบท่ีชดัเจน และยงัได้มีการกระจายการลงทนุไปยงัผู้ออกตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่าง
กนัอีกด้วย เพ่ือป้องกนัการกระจกุตวัของเงินลงทนุไปในตราสารท่ีออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจากนี ้การคดัเลือก
ตราสารหนีท่ี้ลงทนุยงัผ่านการวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach โดยวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน ความน่าเช่ือถือของผู้ออก
ตราสาร ลกัษณะและมลูค่าแท้จริงของตราสารหนีน้ัน้ๆ และการวิเคราะห์แบบ Top-Down Approach โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจ เป็นหลกั แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินและการคลงั ตลอดจนอายขุองตรา
สาร แนวโน้มและการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน รวมถึงประเทศและกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ เพ่ือให้
ได้มาซึง่ตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพ และสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่กองทนุ เน่ืองจากการลงทนุในตลาดตราสารหนีเ้อเชียในรูปสกลุ
เงินท้องถ่ินมีความผนัผวน และมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์การลงทนุบ่อยครัง้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทนุในตลาด
ตราสารหนีก้ลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว ดงันัน้ จํานวนการทํารายการซือ้ขายจึงอาจมีปริมาณสงูกว่าท่ีได้คาดการณ์ไว้ใน
เบือ้งต้น สําหรับกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุย่อยจะลงทนุในตราสารหนีเ้ต็มอตัรา (Fully invested) เม่ือตลาดเร่ิมมี
มลูคา่สงูเกินจริง 
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ผลการดาํเนินงานของ United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนหลัก)  

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้
เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

 

ท่านสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทุนทุกวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้

 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 14.30 น.  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 14.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงั
เวลา 14.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

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

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular 
Saving Plan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต)  
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ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่
ในปัจจุบนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั  

 ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

 ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบ
ทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วนีจ้ะถกู
หกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้อง
เป็นกองทนุเปิดท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
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2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่น วิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ทกุวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ * 

 ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

 ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 

 ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
 

ทกุวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 13.30 น.  

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.30 น. ของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใด จะถือเป็น
รายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 
13.30 น. ในวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป 
ยกเว้น กรณีการทํารายการผา่นระบบ Premier ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ   

หมายเหต ุ *  เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในกองทนุของต่างประเทศ ซึ่งวนัหยดุทําการของกองทนุต่างประเทศท่ี
กองทนุไปลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จึงอาจสง่ผลกระทบต่อการสง่คําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันัน้ วนัทําการขายคืน
หน่วยลงทนุ หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ ทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ี
กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทํา
การของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และเป็นวันทําการท่ีบริษัทจัดการสามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ี
กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์และ/หรือวนัทําการของ
ตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือวนัทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามท่ี
บริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
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ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบวนัทําการซือ้/ขายหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหรือสถานท่ีทําการของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

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

1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุมากกว่า
ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัท
จดัการ 

5. กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็น
การรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้
และ/หรือการลงทนุของกองทนุไมเ่หมาะสม และ/หรือไมเ่ป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิก
การจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
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3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  

(2)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่ง
คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

 

 



กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล  11 

การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

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

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระสําคญั 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ

จัดการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และ
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การค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่
น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ี
ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ 
บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตาม
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ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือ
หนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วนีจ้ะถกู
หกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้อง
เป็นกองทุนเปิดท่ีระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้การในทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ
ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบญัชี
ของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

  
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

-  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่ง เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแตก่รณี 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสทิธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ท่ี 
website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- สํานกังาน ก.ล.ต. (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 
 

คณะผู้บริหาร 
1. นายวนา   พลูผล  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
3. นายเจิดพนัธุ์   นิธยายน  กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ  กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จํานวน 105 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564) 

 
3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 34,965,556.71 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  
IC Governance 

1. นายวนา    พลูผล  ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง   ฟาง  กรรมการ 
3. นางสนุรี    พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา   ตัง้หะรัฐ  กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์   นิธยายน  กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา   มหทัธนกลุ  กรรมการ 
7. นายจารุวตัร   ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร  กรรมการ 
9. นางวิภาดา   ลภัยพร  กรรมการ 
10. นายปราโมทย์   เล้าสมบรูณ์ กรรมการ  
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ  กรรมการ 
3. นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ  กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์  จนัทนคีรี  กรรมการ 
6. นายนพพล  นราศรี  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. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
16. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร  กรรมการ 
17. นายกิตติพงษ์  กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ  รัตนสงิห์  กรรมการ 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม 

หน้าที่
ความ

รับผดิชอบ 

นางสาววรรณจนัทร์  อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,    
เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบ ี(ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

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

 

หวัหน้าฝ่าย
การลงทนุ 
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทนุรวม 

หน้าที่ความ
รับผดิชอบ 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),                       
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

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

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์,CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต,  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

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

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

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายนพพล นราศรี 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,                          
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต
     (การเงิน)  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมปิโตรเลยีม 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
      (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

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

 Investment Fund Manager,                           
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

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

 Project Manager / Petroleum Engineer,     
เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 

ฝ่ายการ
ลงทนุ 
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้
1. ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ: โทรศพัท์ 1588 หรือ 0-2232-2484 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 
7. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
8. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน): โทรศพัท์ 0-2659-8000 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซียไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
22. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797 
32. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
33. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 หรือ 0-2861-6090 
34. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 
35. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
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37. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
38. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
39. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
40. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
41. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
42. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
43. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

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

 
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้ 
 

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

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะทํา
การติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด ซึง่จะช่วยให้กองทนุสามารถบริหารความ
เส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญั
จะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 

2.   ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศแถบภูมิภาค
เอเชียที่กองทุนได้ลงทุนไว้ (Country Risk)  

การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพนักับปัจจัยหรือตัวแปรความเส่ียง ท่ีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตวัแปรใน
ตลาดท้องถ่ินท่ีผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจัยทางด้านสงัคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีแตกต่างกัน ข้อจํากัดในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ข้อจํากัดเก่ียวกับการลงทุนจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทัง้วิธีและหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูค่าของหลกัทรัพย์จะ
ขึน้อยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติตอ่การลงทนุ และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศนัน้ๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้ จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน ภายใต้
ข้อกําหนดของกองทุนต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชีช้วนของกองทุนต่างประเทศ และภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

3. ความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับ
จากการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ จัดการกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากความผันผวนในอัตรา
แลกเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในแตล่ะขณะ ทัง้นี ้เพ่ือลดความผนัผวน และเพ่ือผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นหลกั 

เน่ืองจากกองทนุนีจ้ะนําเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทนุ ING (L) 
Renta Fund Asian Debt (Local Bond) (Master Fund) นําเงินท่ีระดมจากผู้ลงทนุเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทนุใน
ประเทศแถบภมิูภาคเอเชีย ดงันัน้ กองทนุจึงมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกลุเงิน
ของประเทศท่ีไปลงทนุ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทนุของกองทนุนีข้าดทนุ หรือได้รับกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือได้รับเงิน
คืนน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

อย่างไรก็ดี กองทุน (ไทย) อาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียงด้าน 
อตัราแลกเปล่ียน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดงันัน้ 
กองทนุนีจ้ึงอาจมีต้นทนุจากการทําธุรกรรมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงเกิดขึน้ ซึง่อาจทําให้กองทนุมีผลตอบแทนโดยรวมลดลง
จากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

4. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเส่ียง  

กองทนุจะเข้าลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทนุดงักลา่วจะมีมลูค่า
ไมเ่กินหลกัทรัพย์พืน้ฐานท่ีกองทนุถืออยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทัง้หมด และหาก
คาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ และถือว่าเป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือราคา 
และระยะเวลาไว้เพ่ือสง่มอบในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืน้ฐาน และเพ่ือให้เกิด
ความแน่นอนในผลลพัธ์ของการลงทนุ นอกจากนี ้กองทนุจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวกบัคู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของคูส่ญัญาอยา่งระมดัระวงัและสม่ําเสมอ 

5.   ความเส่ียงจากความสามารถในการปฏบัิตติามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)    

ในกรณีท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีไม่ได้ทําการซือ้ขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สญัญา
ฟอร์เวิร์ด สญัญาออปชนัท่ีซือ้ขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามท่ีท่ีตกลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน และการ
คดัเลือกคู่สญัญา ภายใต้ข้อกําหนดของกองทนุต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุต่างประเทศ และ
ภายใต้ข้อกําหนดและกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

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

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือ
สถานการณ์ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้ จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน ภายใต้
ข้อกําหนดของกองทุนต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชีช้วนของกองทุนต่างประเทศ และภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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7. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทุนต่างประเทศถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมี
จํานวนครัง้และปริมาณน้อย อนัเน่ืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําให้กองทนุต่างประเทศ
ไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้  จึงอาจส่งผลให้กองทนุ (ไทย) ไม่สามารถได้รับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุได้ตามเวลา และ ราคา ท่ีคาดหวงั ซึ่งอาจเป็นเหตใุห้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ (ไทย) ไม่สามารถได้รับเงิน
คา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตาม ราคา และ เวลา ท่ีคาดหวงั 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

เน่ืองจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนท่ีมีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักล่าวมีนโยบายเน้นลงทนุในตราสารหนีแ้ถบภมิูภาคเอเชีย ซึ่งผู้จดัการกองทนุต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาลงทนุใน
ตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทนุ ภายใต้ข้อกําหนดของกองทนุต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยไว้ในหนงัสือ 
ชีช้วนของกองทนุตา่งประเทศ และภายใต้ข้อกําหนดและกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

8.   ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกันตราสารท่ีกองทุนต่างประเทศไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่
สามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้ จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน ภายใต้
ข้อกําหนดของกองทุนต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชีช้วนของกองทุนต่างประเทศ และภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ 

9.   ความเส่ียงที่เกดิจากการได้รับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า 

เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวนัหยดุทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุไปลงทนุนัน้
อาจจะไมต่รงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย และ/หรืออาจเกิดกรณีท่ีมีผลกระทบต่อการลงทนุ การซือ้-ขายตราสารการ
โอนเงิน ของกองทนุต่างประเทศ และกองทนุ(ไทย) จึงอาจส่งผลประทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ(ไทย) และกองทนุ(ไทย) ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

บริษัทจดัการได้มีการรวบรวมแผนวนัหยดุทําการของประเทศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ ไว้เป็นการลว่งหน้า 
และหากมีกรณีท่ีเป็นเหตกุารณ์ท่ีสามารถทราบล่วงหน้า บริษัทอาจมีการกําหนดให้ต้องแสดงความจํานงในการขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นเวลาลว่งหน้า โดยจะประกาศให้ทราบเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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10. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศท่ีกองทนุลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วย
ลดความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้ 
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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 grade แตต่ํ่ากวา่ 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 รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้
มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1)  10% หรือ 

(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ(แต่ไมร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. 
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และ
ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม   ข้อ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั 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 
(ในสว่นโครงการ) ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้
ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุ
อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

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

1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

* 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 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักลา่ว 

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

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) *** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
หรือคูส่ญัญา ดงันี ้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.2 ธนาคารพาณิชย์  
1.3 บริษัทเงินทนุ  
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น MFท่ี
มีอายโุครงการ < 1 ปีให้เฉล่ีย
ตามรอบอายกุองทนุ) 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ี
อายกุองทนุคงเหลือ ≤ 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี  
 

 



กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล  28 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้MF สามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้ 

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุในตัว๋แลกเงิน 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการ
ลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ 
(non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 
 

6 total SIP ซึง่ได้แก่  
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
คูส่ญัญา (single entity limit)  
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่
ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.2.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (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 III 
7.3 derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็น 7.1-7.2 

รวมกนัไมเ่กิน 20% 

 
 
 



กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล  29 

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้
8.1 การเข้าทําธุรกรรม  
derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ การลด
ความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่
เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน4

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 
100% ของ NAV 
8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน4

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

 (1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ้ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถงึ     
ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย หรือ ตราสารหนี ้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 
  
 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ.อาจ
นํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงิน
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้
อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment gradeหรือไมมี่ credit rating 
ให้บลจ.ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้น
แตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้
กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม(1 – 9) 

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

1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดย

เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร  

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน   
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 

1/2/2563-31/1/2564
1 

เรียกเกบ็จริง 

1/2/2562-31/1/2563
1 

เรียกเกบ็จริง 

1/2/2561-31/1/2562
1 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 2.5145 1.3161 1.3161 1.3162 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.142 1.0700 1.0700 1.0701 

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.16052 0.0321 0.0321 0.0321 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 0.21402 0.2140 0.2140 0.2140 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.1140 0.0958 0.0722 

2.2 คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0061 - 

2.3 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0271 0.0127 0.0099 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริง
ทัง้หมด  

ไม่เกนิ 5.35 3 1.4572 1.4307 1.3983 

 

 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.8128% ของ NAV 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2564 

เรียกเกบ็จริง 

2563 

เรียกเกบ็จริง

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 1.504  1.00 1.00 1.00 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมเ่กิน 1.504 1.005 

3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมมี่ ไมมี่ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
 

50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 
2,000 หน่วยหรือเศษ
ของ 2,000 หน่วย 

50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย 

หรือเศษของ 2,000 หน่วย6 

5. คา่ธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท6 

6. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่           
และการออกใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท6 
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หมายเหต ุ:  
1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)   
2 อตัราไมเ่กินร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินหกัด้วยหนีสิ้นก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
3 อตัราไม่เกินร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
4 อตัราไมเ่กินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
5 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า บริษัทจดัการจะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
6 เรียกเก็บ ณ วนัท่ีย่ืนทํารายการ 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ
กองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 442,870.15

United Asian Local Currency Bond Fund - Class USD Dist (SG9999010375) 33,494,055.68

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 34,964,342.21

442,870.15สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 33,494,055.68

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 33,494,055.68

หนว่ยลงทนุ 33,494,055.68

ทรัพย์สนิอื่น 24,203.77

อื่นๆ -57,488.72

หนีส้นิอื่น -81,692.49

เงนิฝาก 1,084,905.10

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 28,487.24

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1,056,417.86

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล
ณ วนัท่ี 31  มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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AAA 454,009.72

AA+ -11,139.57

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเส่ียง 454,009.72 1.30 19/03/2564

-0.03 18/06/2564ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเส่ียง -11,139.57
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน       9 ก.พ. 55 

วันสิน้สุดรอบบัญชี           31 ม.ค. 64 

 
 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบัหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-     ดชันีชีว้ดั : ดชันี FTSE Asian Government Bond ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี
คํานวณผลตอบแทน  

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -13.9438% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม -0.81% 2.36% 75 5.15% 25 4.79% 5 0.38% 75 1.83% 95 N/A N/A 1.35%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั -1.30% -1.74% 95 -0.13% 95 3.91% 25 3.31% 25 1.71% 95 N/A N/A 2.30%

ความผนัผวนของกองทนุ 0.90% 1.90% 5 2.37% 5 6.38% 25 5.69% 25 6.10% 25 N/A N/A 5.89%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.73% 2.08% 5 2.93% 25 5.63% 5 4.70% 5 4.94% 5 N/A N/A 4.65%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

0.00% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 

ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

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

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 ในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลอ่ืนเพิ่มเตมิ เช่น Website เป็นต้น 

 กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อสกุลเงินของประเทศที่ไป
ลงทุน ซึ่งอาจทาํให้ผู้ลงทุนของกองทุนนีข้าดทุนหรือได้รับกาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงนิคืนน้อยกว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ทัง้นี ้กองทุนนี ้อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

 เน่ืองจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในตราสารหนี ้
แถบภูมิภาคเอเชีย ดังนัน้ กองทุนนีจ้ึงมีความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง 
อัตราแลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน 

 กรณีที่กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่
สาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 เน่ืองจากกองทุนนีล้งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกดิวกิฤตการณ์ที่ไม่ปกต ิทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ
เงนิคืน ตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทัง้หมด และ/หรือ
ได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ 
และหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 
และตามที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ 
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 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กาํหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 

 (ซึ่งความหมายคาํว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจาํหน่ายให้แก่ US Person 

 ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียน
รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนาม
ของ US Person 

 ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และ เม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศกึษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนตัดสนิใจซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลและทาํความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” 
“อัตราส่วน การลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้อแนะนํา”  ในหนังสือชีช้วน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้
ตดิต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี  
(ประเทศไทย) จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ 
ปันผล ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะ
ทางการเงนิ หรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนจึงอาจต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับกองทุนรวมต่างประเทศในอัตราที่กองทุนต่างประเทศระบุไว้ในหนังสือชีช้วนของ
กองทุนต่างประเทศ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศอยู่แล้ว 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนรวม
ต่างประเทศเรียกเก็บ เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บริษัทจัดการอาจได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว
คืนบางส่วนจากกองทุนต่างประเทศ หรือผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายกองทุนต่างประเทศ แทนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และ/หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ เหน็ชอบ หรือผ่อนผันเป็น
อย่างอ่ืน 

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่
เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ไ ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุน
เพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืน 

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือ
ความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้นี ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศ ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ใด ๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่แสดงตนและแสดงสัญชาตใิห้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
ทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
อาจพจิารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเตมิทัง้ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่ เก่ียวข้องหรือเพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้ หลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษี และ/หรือระเบียบ
ขัน้ตอนวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนข้อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ที่เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการลงทุนของกองทุน จะ
ส่งผลต่อผลตอบแทนขัน้สุดท้ายที่กองทุนนีจ้ะได้รับด้วย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุนครบถ้วน หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับระดับ
ความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่ มีระดับ
ความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่ เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว 
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และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามที่กาํหนด  

 กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (Local Fund - Thailand) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวม
หน่วยลงทุนต่างประเทศ  (Master Fund) ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรคํานึงถงึการทาํรายการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือ
การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  และ/หรือการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกองทุน Local Fund  กับกองทุน  
Master Fund ซึ่งจะใช้เวลามากกว่าปกต ิเน่ืองจากมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) วันทาํการ วันหยุด
ทาํการ อัตราแลกเปล่ียน และเวลาปิดรับคาํส่ังซือ้ขาย นอกจากนี ้กองทุน Local Fund  จาํเป็นต้องมีการสาํรอง
เงนิลงทุนบางส่วนไว้ในประเทศ เพ่ือรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็น
ผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Local fund และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Master Fund มีความ
แตกต่างกันมาก อน่ึง เน่ืองจากผู้ลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (Local 
Fund) ซึ่งจัดตัง้ในประเทศไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของ
กองทุน Local Fund ที่คํานวณและประกาศในประเทศไทย จึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า
การลงทุนของผู้ลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจพจิารณาระงับการทาํธุรกรรมใด ๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงนิหรือ
การก่อการร้ายหรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ตดิตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกํากับดูแลที่
เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุน
ควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงนิ
ของผู้ลงทุนเอง 

 นักลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความ
เส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทําให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลด
ความเส่ียงได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวม
ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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