หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จนิ อล บอนด์ ปั นผล
Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund : ADR-D

ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทตราสารแห่งหนี ้ที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 20 มกราคม 2555

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: 9 กุมภาพันธ์ 2555

นโยบายการลงทุน :
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี ้
แถบภูมิภาคเอเชีย โดยเบื ้องต้ นจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund
้
หารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และ
ซึง่ จัดตังและบริ
เป็ นกองทุนที่จดั ตังตามระเบี
้
ยบของ The Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore หรื อ the “SFA”
ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศสิงคโปร์
ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกกู หน่วย CIS สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารหนี ้และธุรกรรมการซื ้อโดยมี
สัญญาขายคืน(Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ
กองทุนจะลงทุนในตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ที่มี underlying เป็ นตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
ตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นใด ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้
ลงทุนเพิ่มเติมได้
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อนึ่ง กองทุนต่างประเทศข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลายประเภท/ชนิด (share class/type of shares ภายใต้ กองทุน
ต่างประเทศเดียวกัน) ซึง่ แต่ละประเภท/ชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่ องของนโยบายการจัดสรร
กําไร/ผลตอบแทน (Distribution / Accumulation) สกุลเงิน ค่าธรรมเนียม และคุณสมบัติของผู้ลงทุน โดยในเบื ้องต้ น
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน “Class USD Dist” อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือก
ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ เพื่อประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการ
บริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุในหนังสือชีช้ วนนี ้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว (รายละเอียดของประเภท/ชนิด (share class/type of shares) ดูเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชี ้ชวน UNITED CHOICE
PORTFOLIOS Prospectus - United Asian Local Currency Bond Fund (April, 2013)
โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เฉพาะตราสารหนี ้ที่ผ้ ถู ือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี ้ที่ผ้ อู อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
(Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี ้ยของสถาบัน
การเงินหรื ออัตราดอกเบี ้ยอื่น และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปั จจัยอ้ างอิงอื่นเพิ่มเติม และ
มีการลงทุนในderivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็ น puttable / callable bond เท่านัน้ รวมถึงจะลงทุน
ในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายกองทุนที่กําหนดไว้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้ จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม หากผู้จดั การกองทุนพิจารณาว่า การ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสีย
ประโยชน์ที่อาจได้ รับ ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
นอกจากนี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อ
ผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยจะลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ด เอเชียน
เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน

:

เมื่อกองทุนในต่างประเทศได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้ แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล
(ถ้ ามี) และดอกเบี ้ยรับ จะทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะส่งผล
ให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล ทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมี
โอกาสได้ รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 10 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2565
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด?
เงินลงทุนส่วนที่ผ้ ลู งทุนต้ องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี ้ต่างประเทศ โดยเงินลงทุนดังกล่าวควรเป็ นเงิน
ลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางค่อนข้ างตํ่า ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการ
ลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล (ถ้ ามี) และดอกเบี ้ยรับ
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนประเภทไม่กําหนดอายุโครงการ และเปิ ดให้ ผ้ ลู งทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วัน ดังนัน้ จึงไม่มี
ข้ อจํากัดเรื่ องระยะเวลาในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนควรนําเงินส่วนที่เป็ นเงินลงทุนสําหรับระยะ
ปานกลางถึงระยะยาวมาลงทุน ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดในการได้ รับผลตอบแทนในระยะยาว
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3. ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร?
ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีวนั ที่ 31 มกราคม ของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
นโยบายการลงทุน
กองทุนย่อยนี ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ ตราสารตลาดเงิน และเงินฝาก
ที่ออกในรู ปสกุลเงินท้ องถิ่นของประเทศในทวีปเอเชียเป็ นส่วนใหญ่และออกโดยองค์กรเอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล
หรื อภาครัฐ และ องค์กรหรื อหน่วยงานที่จัดตัง้ หรื อสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (Supranational entities) ในทวีป
เอเชีย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้ หวัน จีน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปนุ่
กองทุนย่อยมีการบริ หารกองทุนในเชิงรุก โดยเน้ นสร้ างผลตอบแทนจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนจาก
ดอกเบี ้ยรับตราสาร การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุน พร้ อมกันนี ้มุมมองระยะยาวของการลงทุน จะถูกนํามาใช้ ในการประเมิน
โอกาสการลงทุนที่เหมาะสมด้ วย
กองทุนย่อยมุ่งเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่ออกในรู ปสกุลเงินท้ องถิ่นของประเทศที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้ มที่จะแข็งค่า
และอัตราเงินเฟ้อทรงตัว และ/หรื อมีแนวโน้ มปรับลดลงในอนาคต นอกจากนี ้ ตราสารหนี ท้ ี่ออกโดยองค์กรเอกชนที่
กองทุนเข้ าลงทุนนัน้ ได้ ผ่านกระบวนการลงทุนภายใต้ ปรัชญาการลงทุนของบริ ษัท ซึง่ คลอบคลุมถึงกระบวนการวิเคราะห์ที่
อยู่ภายใต้ กฎระเบียบที่ชดั เจน และยังได้ มีการกระจายการลงทุนไปยังผู้ออกตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่แตกต่าง
กันอีกด้ วย เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของเงินลงทุนไปในตราสารที่ออกโดยบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง นอกจากนี ้ การคัดเลือก
ตราสารหนี ้ที่ลงทุนยังผ่านการวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐาน ความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสาร ลักษณะและมูลค่าแท้ จริ งของตราสารหนี ้นันๆ
้ และการวิเคราะห์แบบ Top-Down Approach โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมเศรษฐกิจ เป็ นหลัก แนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินและการคลัง ตลอดจนอายุของตรา
สาร แนวโน้ มและการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงประเทศและกลุม่ หลักทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีแก่กองทุน เนื่องจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี ้เอเชียในรูปสกุล
เงินท้ องถิ่นมีความผันผวน และมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การลงทุนบ่อยครัง้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนในตลาด
ตราสารหนี ้กลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว ดังนัน้ จํานวนการทํารายการซื ้อขายจึงอาจมีปริ มาณสูงกว่าที่ได้ คาดการณ์ไว้ ใน
เบื ้องต้ น สําหรับกลยุทธ์ การลงทุนของกองทุนย่อยจะลงทุนในตราสารหนี ้เต็มอัตรา (Fully invested) เมื่อตลาดเริ่ มมี
มูลค่าสูงเกินจริง
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ผลการดําเนินงานของ United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนหลัก)
ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
1) การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
ไม่กําหนด

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
ไม่กําหนด

ท่ านสามารถสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนทุกวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนโดยผ่ านช่ องทางต่ างๆ ดังนี ้


บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน

ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 14.30 น.
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ และการทํารายการหลัง
เวลา 14.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซือ้ ลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน


สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยสามารถเลือกระบุความถี่ในการลงทุนเป็ นรายเดือน
หรื อรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้ จะต้ องกรอกใบคําขอใช้ บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular
Saving Plan) และจะต้ องสมัครบริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรื อช่องทางอื่นใดที่อาจเปิ ดให้ บริการในอนาคต)
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ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ถือเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน แต่
ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้ นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ผ่ านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
 ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)


ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ : วิธีการหรื อช่องทางการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ดและ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การได้ ครบ
ทุกช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
กรณีส่ ังซือ้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) ไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้จะถูก
หักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดยจะต้ อง
้ ้ การสับเปลี่ยน
เป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทังนี
หน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่าง ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
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2) การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่าน วิธีการ
ดังต่อไปนี ้


ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ทุกวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน *



ผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)



ผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน



ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)

ทุกวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 13.30 น.
การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.30 น. ของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใด จะถือเป็ น
รายการของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา
13.30 น. ในวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนใด ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
ยกเว้ น กรณีการทํารายการผ่านระบบ Premier ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริการ
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ * เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ วันทําการขายคืน
หน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริ ษัทจัดการกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ ทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามที่
กําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็ นวันที่ตามปฏิทินที่เป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทํา
การของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็ นวันทําการที่ บริ ษั ทจัดการสามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่
กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรื อวันทําการของ
ตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อวันทําการของประเทศต่างๆ ที่กองทุนหลักไปลงทุน และ/หรื อตามที่
บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
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ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบวันทําการซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหรื อสถานที่ทําการของ
บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะ
ให้ คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า
1. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันๆ
ร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
2. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
4. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกําหนดของบริ ษัท
จัดการ
5. กรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย
6. บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณี ที่การ
้ ้ เพื่อเป็ น
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
การรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
้
หากคาดการณ์ได้ ว่า การจัดตัง้
7. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด
และ/หรื อการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจยกเลิก
การจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ว
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3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่ง
สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็ น ชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1 หรื อ การรั บ รองข้ อ มูล ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 2 ต่ อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่ง
คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
้ ้ เฉพาะใน
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และ
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การค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วัน
ทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่
ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อ เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพในระบบตลาดการเงิ น สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซือ้ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราวตาม
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ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร?
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวน
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) ไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้จะถูก
หักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดยจะต้ อง
้ ้ การสับเปลี่ยน
เป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทังนี
หน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่าง ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทังนี
้ ้ การในทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการ
ทํารายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่อนุญาติให้ มีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
อนึ่ง ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริ ษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่ทําการเปิ ดบัญชี
ของผู้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน / ใบเสร็ จรั บเงิน /
ใบกํากับภาษี ” ทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หรื อภายใน 4 วันทํ าการนับแต่วันทําการถัดจากวันที่ซือ้ ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการได้ ที่
website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

คณะผู้บริหาร
1. นายวนา
2. นางสุนรี
3. นายเจิดพันธุ์
4. นางสาวรัชดา

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 105 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 34,965,556.71 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
พูลผล
2. นางสาวเฟง
ฟาง
3. นางสุนรี
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
4. นางสาวรัชดา
ตังหะรั
้ ฐ
5. นายเจิดพันธุ์
นิธยายน
6. นางสาวพัชราภา
มหัทธนกุล
7. นายจารุวตั ร
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
8. นางสาววรรณจันทร์
9. นางวิภาดา
ลัภยพร
10. นายปราโมทย์
เล้ าสมบูรณ์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวพัชราภา
3. นางสาวปราณี
4. นายสิทธิศกั ดิ์
5. นายชัยยันต์
6. นายนพพล
7. นายธนกร
8. นางสาวนพรัตน์
9. นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวอัญชลี
14. นางสาวนันทนัช
15. นางสาวชื่นสุมน
16. นางสาววรรณจันทร์
17. นายกิตติพงษ์
18. นางสาวสิริอนงค์
19. นายฐิ ติรัฐ

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
นราศรี
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ด์เิ ปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
พรสกุลศักดิ์
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่ อผู้ จั ดการกองทุ น ประวัติก ารศึก ษา และประสบการณ์ ก ารทํางานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ ห ารจั ดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
Imperial College Management
School, U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ 1),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers

หน้ าที่
ความ
รั บผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ าย
การลงทุน
สินทรัพย์
ทัว่ โลก
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิตริ ั ฐ รั ตนสิงห์ *, CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

การศึกษา
 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์ ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์








นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ ,CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก







นายนพพล นราศรี
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก





วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam,
Netherlands
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
เศรษฐศาสตรบัณฑิต,
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมปิ โตรเลียม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)














ประสบการณ์ ทาํ งาน
หน้ าที่ความ
ที่เกี่ยวข้ องกับ
รั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ฝ่ ายการ
ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก
ลงทุน
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
สินทรัพย์
ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
ทัว่ โลก
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จํากัด
นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
บล.นครหลวงไทย จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
ฝ่ ายการ
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ลงทุน
Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio สินทรัพย์
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ทัว่ โลก
Domestic Equity
Assistant Portfolio Manager–Portfolio Manager,
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากัด
ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Pricing Specialist, บริ ษัท เมอร์ ค จํากัด

ฝ่ ายการ
ลงทุน
สินทรัพย์
ทัว่ โลก

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Investment Fund Manager,
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
Pilot, บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
Fixed Income Portfolio Manager,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
Project Manager / Petroleum Engineer,
เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต

ฝ่ ายการ
ลงทุน
สินทรัพย์
ทัว่ โลก

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ: โทรศัพท์ 1588 หรื อ 0-2232-2484
2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
7. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
8. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
9. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
10. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
11. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2659-8000
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
13. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
14. บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
15. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
17. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
18. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
19. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซียไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
22. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
23. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
24. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
27. บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
32. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
33. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 หรื อ 0-2861-6090
34. บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
35. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
36. บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
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37. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
38. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
39. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
40. บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
41. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
42. บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
43. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถื อหน่วยลงทุนเกิ นข้ อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะทํา
การติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ จะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หารความ
เสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ
จะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงในเรื่ องของเสถียรภาพทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศแถบภูมิภาค
เอเชียที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ (Country Risk)
การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปั จจัยหรื อตัวแปรความเสี่ยง ที่อาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรื อตัวแปรใน
ตลาดท้ องถิ่นที่ผ้ ลู งทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปั จจัยทางด้ านสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่แตกต่างกัน ข้ อจํากัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้ อจํ ากัดเกี่ ยวกับการลงทุนจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็ นต้ น อีกทังวิ
้ ธีและหลักที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะ
ขึ ้นอยูก่ บั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติตอ่ การลงทุน และปั จจัยที่มีอยูเ่ ฉพาะในประเทศนันๆ
้ เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็ นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน ภายใต้
ข้ อกํ าหนดของกองทุนต่างประเทศที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ช้ วนของกองทุนต่างประเทศ และภายใต้ ข้อกําหนดและ
กฎหมายของประเทศนันๆ
้
3. ความเสี่ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับ
จากการลงทุนในต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตรา
แลกเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้ เพื่อลดความผันผวน และเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นหลัก
เนื่องจากกองทุนนี ้จะนําเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และกองทุน ING (L)
Renta Fund Asian Debt (Local Bond) (Master Fund) นําเงินที่ระดมจากผู้ลงทุนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ไปลงทุนใน
ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐต่อสกุลเงิน
ของประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งอาจทําให้ ผ้ ลู งทุนของกองทุนนี ้ขาดทุน หรื อได้ รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรื อได้ รับเงิน
คืนน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
อย่างไรก็ดี กองทุน (ไทย) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ าน
อัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนัน้
กองทุนนี ้จึงอาจมีต้นทุนจากการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกิดขึ ้น ซึง่ อาจทําให้ กองทุนมีผลตอบแทนโดยรวมลดลง
จากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยง
กองทุนจะเข้ าลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมลู ค่า
ไม่เกินหลักทรัพย์พื ้นฐานที่กองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ทงั ้ หมด และหาก
คาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น และถือว่าเป็ นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรื อราคา
และระยะเวลาไว้ เพื่อส่งมอบในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคาหลักทรัพย์พื ้นฐาน และเพื่อให้ เกิด
ความแน่นอนในผลลัพธ์ ของการลงทุน นอกจากนี ้ กองทุนจะพิจารณาเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือ
ของคูส่ ญ
ั ญาอย่างระมัดระวังและสมํ่าเสมอ
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัตติ ามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
ในกรณีที่เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ไม่ได้ ทําการซื ้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญา
ฟอร์ เวิร์ด สัญญาออปชันที่ซื ้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามที่ที่ตกลงกันไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็ นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน และการ
คัดเลือกคู่สญ
ั ญา ภายใต้ ข้อกําหนดของกองทุนต่างประเทศที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนต่างประเทศ และ
ภายใต้ ข้อกําหนดและกฎหมายของประเทศนันๆ
้
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest
Rate Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหนี ท้ ี่ ก องทุน ลงทุน ซึ่ ง อาจเกิ ด จากปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย และ/หรื อ
สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็ นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน ภายใต้
ข้ อกํ าหนดของกองทุนต่างประเทศที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ช้ วนของกองทุนต่างประเทศ และภายใต้ ข้อกํ าหนดและ
กฎหมายของประเทศนันๆ
้
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7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนต่างประเทศถืออยู่นัน้ ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ ขายเปลี่ยนมือของตราสารมี
จํานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั ้นๆ อาจทําให้ กองทุนต่างประเทศ
ไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้ จึงอาจส่งผลให้ กองทุน (ไทย) ไม่สามารถได้ รับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนได้ ตามเวลา และ ราคา ที่คาดหวัง ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน (ไทย) ไม่สามารถได้ รับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตาม ราคา และ เวลา ที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
เนื่องจากกองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าวมีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้แถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งผู้จดั การกองทุนต่างประเทศจะเป็ นผู้พิจารณาลงทุนใน
ตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน ภายใต้ ข้อกําหนดของกองทุนต่างประเทศที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวนของกองทุนต่างประเทศ และภายใต้ ข้อกําหนดและกฎหมายของประเทศนันๆ
้
8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ ผ้ ูออกตราสารหรื อผู้คํา้ ประกันตราสารที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรื อไม่
ั ญาไว้
สามารถชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด หรื อชําระไม่ครบตามจํานวนที่สญ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศจะเป็ นผู้พิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ และการกระจายการลงทุน ภายใต้
ข้ อกํ าหนดของกองทุนต่างประเทศที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ช้ วนของกองทุนต่างประเทศ และภายใต้ ข้อกําหนดและ
กฎหมายของประเทศนันๆ
้
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้ รับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต่ างประเทศล่ าช้ า
เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวันหยุดทําการของประเทศต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุนนัน้
อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย และ/หรื ออาจเกิดกรณีที่มีผลกระทบต่อการลงทุน การซื ้อ-ขายตราสารการ
โอนเงิน ของกองทุนต่างประเทศ และกองทุน(ไทย) จึงอาจส่งผลประทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน(ไทย) และกองทุน(ไทย) ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษัทจัดการได้ มีการรวบรวมแผนวันหยุดทําการของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนของกองทุน ไว้ เป็ นการล่วงหน้ า
และหากมีกรณีที่เป็ นเหตุการณ์ ที่สามารถทราบล่วงหน้ า บริ ษัทอาจมีการกําหนดให้ ต้องแสดงความจํานงในการขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นเวลาล่วงหน้ า โดยจะประกาศให้ ทราบเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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10. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริ หารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ ซึง่ อาจช่วย
ลดความเสี่ยงในส่วนนี ้ได้
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ
1
2

ประเภททรั พย์ สนิ
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
3
4

5

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล

ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

6.1.2 มี credit rating2 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม ข้ อ
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2
(ในส่วนโครงการ) ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่
อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล
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7

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภม
ู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ โดยเลือกใช้
2

credit rating แบบ national scale

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

3 กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คส
ู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark +10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit) ***
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น MFที่
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน)
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่
อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ ดําเนินการให้ มีการรับ
โอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
3
4
5
6

7

Reverse repo
Securities lending
ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade / unrated)
total SIP ซึง่ ได้ แก่
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่
ทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
7.1 ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
7.2 ตราสาร Basel III
7.3 derivatives หรื อ SN ที่มี underlying เป็ น 7.1-7.2

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

รวมกันไม่เกิน 20%
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8

4

อัตราส่ วน

derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ การลด
ความเสี่ยง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่
global exposure limit
เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน
100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อ
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)
รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
ตราสารหนี ้ ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ้ ภาครัฐไทย หรื อ ตราสารหนี ้
ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล

อัตราส่ วน
1

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่ า สุด ทัง้ นี ใ้ นกรณี ที่ ผ้ ู อ อกตราสารมี ห นี ส้ ิ น ทางการเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่ อ น
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจ
นํามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้
ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
29
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2

1
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หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

อัตราส่ วน
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment gradeหรื อไม่มี credit rating
ให้ บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น รายโครงการ อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้
กับกรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม(1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดย

เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2 รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เรี ยกเก็บจริง

เรี ยกเก็บจริง

เรี ยกเก็บจริง

อัตราตาม
โครงการ

1/2/2563-31/1/2564

1/2/2562-31/1/2563

1/2/2561-31/1/2562

ไม่ เกิน 2.5145

1.3161

1.3161

1.3162

ไม่เกิน 2.142

1.0700

1.0700

1.0701

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.16052

0.0321

0.0321

0.0321

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.21402

0.2140

0.2140

0.2140

2.1 ค่าสอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริง

0.1140

0.0958

0.0722

2.2 ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินปั นผล

ตามที่จ่ายจริง

-

0.0061

-

ตามที่จ่ายจริง

0.0271

0.0127

0.0099

ไม่ เกิน 5.35 3

1.4572

1.4307

1.3983

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1

1

1

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )

2.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริง
ทัง้ หมด
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.504
ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง
2564
1.00

เรี ยกเก็บจริง
2563
1.00

เรี ยกเก็บจริง
2562
1.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 1.504
ไม่มี
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
50 บาทต่อหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
2,000 หน่วยหรื อเศษ
ของ 2,000 หน่วย
5. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
รายการละ 50 บาท
หน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่
รายการละ 50 บาท
และการออกใบหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า

1.005
ไม่มี
50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย
หรื อเศษของ 2,000 หน่วย6
รายการละ 50 บาท6
รายการละ 50 บาท6

ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.8128% ของ NAV

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล
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หมายเหตุ :
1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 อัตราไม่เกินร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้ วยหนี ้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
3 อัตราไม่เกินร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี
อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
4 อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
5 กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า บริ ษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
6 เรี ยกเก็บ ณ วันที่ยื่นทํารายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล
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กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (USD)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินประเทศ SINGAPORE
หุ้นสามัญ
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
United Asian Local Currency Bond Fund - Class USD Dist (SG9999010375)
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

1,084,905.10

3.10

1,056,417.86
28,487.24
-57,488.72

3.02
0.08
-0.16

24,203.77
-81,692.49

0.07
-0.23

33,494,055.68

95.79

33,494,055.68
33,494,055.68
33,494,055.68

95.79
95.79
95.79

442,870.15

1.27

442,870.15
34,964,342.21

1.27
100.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ประเภทสัญญา
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

คู่สัญญา

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

AAA
AA+

ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง

454,009.72
-11,139.57

%NAV วันครบกําหนด

1.30
-0.03

19/03/2564
18/06/2564

กําไร/ขาดทุน

454,009.72
-11,139.57
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ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน

กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

วันจดทะเบียนกองทุน

9 ก.พ. 55

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ม.ค. 64

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน
1.35%

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-0.81%

2.36%

75

5.15%

25

4.79%

5

0.38%

75

1.83%

95

N/A

N/A

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

-1.30%

-1.74%

95

-0.13%

95

3.91%

25

3.31%

25

1.71%

95

N/A

N/A

2.30%

ความผันผวนของกองทุน

0.90%

1.90%

5

2.37%

5

6.38%

25

5.69%

25

6.10%

25

N/A

N/A

5.89%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

0.73%

2.08%

5

2.93%

25

5.63%

5

4.70%

5

4.94%

5

N/A

N/A

4.65%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- ดัชนีชี ้วัด : ดัชนี FTSE Asian Government Bond ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ไ้ ด้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล

:

-13.9438%
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ตัง้ แต่วนั ที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
0.00%

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
-ไม่มีหมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงานได้ รับ

รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อมู ล ในหนั ง สื อชี ช้ วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ประกั น ราคาหรื อ ผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 ในกรณี ท่ ี บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และต้ องแสดงช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ู ถือ

หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่ น Website เป็ นต้ น
 กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ ต่ อสกุลเงินของประเทศที่ไป

ลงทุน ซึ่งอาจทําให้ ผ้ ูลงทุนของกองทุนนีข้ าดทุนหรื อได้ รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนน้ อยกว่ า
เงินลงทุนเริ่ มแรกได้ ทัง้ นี ้ กองทุนนี ้ อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง
 เนื่องจากกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศ ซึ่งลงทุนในตราสารหนี ้

แถบภูมิภาคเอเชีย ดังนั น้ กองทุนนี จ้ ึงมีความเสี่ยงด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่ อง
อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรื อข้ อจํากัดของประเทศดังกล่ าวที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ซึ่งอาจจะส่ งผลต่ อ
มูลค่ าหน่ วยลงทุนของกองทุน
 กรณี ท่ ี ก องทุ น เปิ ด เอเชี ย น เดบท์ รี จิ น อล บอนด์ ปั น ผล ไม่ ส ามารถดํา รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งได้ ต ามที่

สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 เนื่ องจากกองทุนนีล้ งทุนในต่ างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่ างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่

เกิดวิกฤตการณ์ ท่ ีไม่ ปกติ ทําให้ กองทุนไม่ สามารถนําเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่ งผลให้ ผ้ ูลงทุนไม่ ได้ รับ
เงินคืน ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
 กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่ไม่ มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่ วนหรื อ

ทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนบางส่ วน หรื อทัง้ หมด และ/หรื อ
ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชีช้ วน
 การลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น มิใช่ ก ารฝากเงิน และมี ความเสี่ ยงของการลงทุ น ผู้ ลงทุ น ควรลงทุ น ในกองทุน เปิ ด

เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
 ในกรณีท่ ีมีเหตุการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กําหนดไว้

ในหนังสือชีช้ วน หรื ออาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 กองทุนนี ไ้ ม่ ได้ จดทะเบียน และจะไม่ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการลงทุนของบริ ษัทของประเทศสหรั ฐอเมริ กา

ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรื อ
กฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในโครงการ
และหน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์ ของประเทศสหรั ฐอเมริกา ค.ศ. 1933
และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริกา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในโครงการ
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 ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยลงทุ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ดิน แดนของประเทศ

สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง รวมตลอดจนไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุ น ให้ กั บ คน
สหรั ฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กาํ หนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์
ของประเทศสหรั ฐอเมริกา ค.ศ. 1933
 (ซึ่งความหมายคําว่ า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) ไม่ ว่าทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้

ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ อาจโอนหน่ วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนั น้ บริ ษัทจัดการจะไม่ รับลงทะเบียนการโอน
หน่ วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรื อจําหน่ ายให้ แก่ US Person
 ดังนัน
้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่ วยลงทุน (แล้ วแต่ กรณี) จะต้ องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้ หรื อในเวลาลงทะเบียน

รั บโอนหน่ วยลงทุน (แล้ วแต่ กรณี) ว่ าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซือ้ ขายหน่ วยลงทุนเพื่อหรื อในนาม
ของ US Person
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต

และ เมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
 นอกจากผู้ลงทุนจะต้ องศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจก่ อนตัดสินใจซือ้ หน่ วยลงทุน เพื่อผลประโยชน์ ของ

ผู้ลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรั พย์ ท่ ีจะลงทุน”
“อัตราส่ วน การลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้ อแนะนํา” ในหนังสือชีช้ วน
ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ และ/หรื อในหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้
ติดต่ อกับผู้ลงทุนหรื อผู้ขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
 กองทุ น รวมเป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษั ท จั ด การ ดั ง นั ้น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยู โ อบี

(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์
ปั นผล ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะ
ทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 กองทุ น รวมนี เ้ ป็ นกองทุ น รวมที่ ล งทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศ กองทุ น จึ ง อาจต้ อ งเสี ย

ค่ าธรรมเนียมการจัดการให้ กับกองทุนรวมต่ างประเทศในอัตราที่กองทุนต่ างประเทศระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนต่ างประเทศ โดยค่ าธรรมเนี ยมดังกล่ าวได้ รวมอยู่ในมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของหน่ วยลงทุนในกองทุน
ต่ างประเทศอยู่แล้ ว
อย่ างไรก็ดี บริ ษัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ ีอาจเป็ นผู้ มีส่วนได้ เ สี ยจากค่ าธรรมเนี ยมการจั ดการที่กองทุ นรวม
ต่ างประเทศเรี ยกเก็บ เนื่องจากเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติท่ ีบริ ษัทจัดการอาจได้ รับส่ วนแบ่ งค่ าธรรมเนียมดังกล่ าว
คื น บางส่ ว นจากกองทุ น ต่ า งประเทศ หรื อ ผ่ า นตั ว แทนจั ด จํา หน่ า ยกองทุ น ต่ า งประเทศ แทนการเรี ย กเก็บ
ค่ าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เห็นชอบ หรื อผ่ อนผันเป็ น
อย่ างอื่น
 ผู้สนใจลงทุนที่มีถ่ น
ิ ฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง
 ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สน
ิ อื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ ท่ ีบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รั บซือ้ คืน
 หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการเพื่อ

ความกระชับและเข้ าใจง่ ายเท่ านั น้ ทัง้ นี ้ ในการบริ หารจั ดการกองทุน บริ ษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ในกรณี ท่ ีผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนั งสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ีบริ ษัท

หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ ท่ ี

สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ า นเครื อข่ า ยอิน เทอร์ เน็ ต ของสํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนั กงานลงทุ นในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

ประกาศ ต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ท่ ีบริ ษัทจัดการ

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้สนใจสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ ง

ใด ๆ โดยเฉพาะข้ อมูลที่แสดงตนและแสดงสัญชาติให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้ งไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน
อาจพิจารณาขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมทัง้ ก่ อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อเพื่ อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่ วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
 เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศ ดังนัน
้ หลักเกณฑ์ การเรี ยกเก็บภาษี และ/หรื อระเบียบ

ขัน้ ตอนวิธีการต่ าง ๆ ตลอดจนข้ อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการลงทุนของกองทุน จะ
ส่ งผลต่ อผลตอบแทนขัน้ สุดท้ ายที่กองทุนนีจ้ ะได้ รับด้ วย
 บริ ษั ท จั ด การมี วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น กั บ ผู้ ลงทุ น หลายวิ ธี เช่ น ทางไปรษณี ย์ ผ่ าน

ผู้สนับสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ ใจ
ว่ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน หากมีข้อสงสัยให้ ติดต่ อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บ
ซือ้ คืน
 บริ ษัท จั ดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คําแนะนํ าการลงทุ น และไม่ ขายหน่ ว ยลงทุ นในกรณี ท่ ีผ้ ู ส่ ั งซือ้ /ผู้ ส่ ัง สับเปลี่ ยน

หน่ วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรั บกับระดับ
ความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่ าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไม่ ยินยอม/ไม่ ให้ คํายืนยันรั บทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในกองทุนดังกล่ าว
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และ/หรื อกรณีท่ ผี ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ได้ นําส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ /สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนตามที่กาํ หนด
 กองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล (Local Fund - Thailand) เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวม

หน่ วยลงทุนต่ างประเทศ (Master Fund) ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรคํานึงถึงการทํารายการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน และ/หรื อ
การคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และ/หรื อการส่ งข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ระหว่ างกองทุน Local Fund กับกองทุน
Master Fund ซึ่งจะใช้ เวลามากกว่ าปกติ เนื่องจากมีความแตกต่ างทางด้ านเวลา (Time Zone) วันทําการ วันหยุด
ทําการ อัตราแลกเปลี่ยน และเวลาปิ ดรั บคําสั่งซือ้ ขาย นอกจากนี ้ กองทุน Local Fund จําเป็ นต้ องมีการสํารอง
เงินลงทุนบางส่ วนไว้ ในประเทศ เพื่อรองรั บการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็ น
ผลให้ มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุน Local fund และมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุน Master Fund มีความ
แตกต่ างกันมาก อนึ่ง เนื่ องจากผู้ลงทุนได้ ลงทุนในกองทุนเปิ ด เอเชียน เดบท์ รี จินอล บอนด์ ปั นผล (Local
Fund) ซึ่งจัดตัง้ ในประเทศไทยและอยู่ภายใต้ กฎหมายไทย และการกํากับดูแลของหน่ วยงานกํากับดูแลด้ าน
หลักทรั พย์ และตลาดซือ้ ขายหลักทรั พย์ ในประเทศไทย ดังนั น้ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของ
กองทุน Local Fund ที่คํานวณและประกาศในประเทศไทย จึงเป็ นมูลค่ าหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่ า
การลงทุนของผู้ลงทุน
 บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใด ๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุน หรื อบุคคลที่

เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อ
การก่ อการร้ ายหรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มี
ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ าว
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า และผู้ลงทุน

ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
 นักลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่ าสัมบูรณ์ ของค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรั พย์ อ้างอิง (underlying assets) และทรั พย์ สินที่ต้องการลดความ
เสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึ่งอาจทําให้ สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าไม่ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุ กตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่ าวไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวม
ได้ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ เี ว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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