
 

 
 
 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียน 

Asian USD Bond Fund: ASIA-B 
 
 

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมทีลงทนุในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)    

อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 

วันทีได้รับอนุมัตใิห้จดัตงัและจัดการกองทนุรวม : 2 พฤษภาคม 2545 

วันทีจดทะเบียนกองทนุ : 16 พฤษภาคม 2545 

นโยบายการลงทนุ : 

เน้นการลงทุนในตราสารหนีของประเทศในเอเชียทีออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Asian USD Bond Fund) โดย 

ผู้ออกตราสารหนจีะเป็นรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรกึงรัฐ หรือบริษัทเอกชนทีมีฐานะการเงินมนัคง และมี

แนวโน้มการเจริญเติบโตดี ดังนันทรัพย์สินส่วนใหญ่ของกองทุนจะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯอย่างไรก็ดี 

ผู้จดัการกองทุนจะทําการกนัเงินสํารองส่วนหนึงเก็บรักษาเอาไว้ในรูปของเงินสกุลบาท ทงันี เพือเป็นการรองรับสภาพ

คล่องในเรืองของการบริหารจดัการ รวมถงึในส่วนทีเกียวเนืองกบัค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุ เป็นต้น 

ทงันี กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกูก หน่วย CIS สญัญาซือขายล่วงหน้า 

สญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) โดยหลกัทรัพย์ทีให้ยืมเป็นตราสารหนี 

และธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน ส่วนทีเหลือกองทุนจะลงทุนใน ตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน 

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (เพือเป็นการป้องกันความเสียง) และลงทุนในตราสารทีมี

ลกัษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุน

และอาจรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพือเป็นหลกัประกนัการลงทนุและ/หรือในกรณีทีกองทนุรวมได้รับทีดินจากการชาํระ

หนีหรือสิทธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรทีดินทีได้รับโอนใบอนุญาตทําการจดัสรรทีดินเพือประโยชน์ใน

การจําหนา่ยทีดินดงักล่าวต่อไปได้ด้วย 

 

 



 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทนุ : 

กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบียรับ จะทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพิมขึน ดังนนั เมือทํา 

การขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจึงมีโอกาสได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทนุทีเพิมขนึ 

 
 
 
 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที 20 สนิสดุวันที 30 มิถุนายน 2565 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไม่มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 

 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทนุโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

3,000 ล้านบาทบริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบั

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลักษณะใด? 

เงินลงทุนส่วนทียอมรับความเสียงจากการลงทนุได้ในระดบัตําถึงปานกลาง โดยผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับจาก 

การลงทนุส่วนใหญ่ จะมาจากดอกเบียรับ และกาํไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ (ตราสารหนี)   

 

4. ปัจจยัใดทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ ? 

1. การเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทนุลงทนุ 

2. ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ   
 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่

อย่างไร? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนัและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี วนัที 30 มิถนุายน ของทุกปี 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทนุ 

 

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถลงทุนเป็นจํานวนเงินขันตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

 

- สังซือผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

ทกุวนัทําการ  

การทํารายการสังซือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือนนั และการทํารายการหลัง

เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือถดัไป 

ผู้สงัซือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสงัหัก

บญัชีธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงัซือจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสัง

จา่ยเพือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดงัตอ่ไปนี  

 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)  

 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)  

 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

โดยระบุชือ ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สังซือลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือ

ผลประโยชน์ของผู้สงัซือหน่วยลงทนุ  

กรณีสังซือด้วยวิธีอืนทีมิใช่เงินสด ผู้ สงัซือจะต้องลงวันทีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีทําการซือ 

หนว่ยลงทนุนนั 

 

- สังซือหน่วยลงทนุผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทนุอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซือหน่วยลงทนุล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบุความถีในการลงทุนเป็นรายเดือน

หรือรายไตรมาสผ่านบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตั ิ(Regular Saving Plan)  
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โดยผู้ ลงทุนทีประสงค์จะใช้บริการนี จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ 

(RegularSavingPlan) และจะต้องสมคัรบริการหกับัญชีอตัโนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอนืใดทีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) 

ทงันี ค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมัติ (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

แต่ในปัจจบุนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

- สังซือผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

 

- สังซือผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด 24ชวัโมง ทกุวนั 

การทํารายการสงัซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ระบุไว้ในหนงัสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการหรือคู่มือการใช้งานระบบ 

Premier Online ซงึในปัจจุบนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือนนั 

การทํารายการสงัซอืหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือถดัไป  

 

- กรณีสังซือโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสงัสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ

ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักับการส่งคําสังซือตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุนเปิดต้น

ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 

หมายเหต:ุ วิธีการหรือช่องทางการสงัซือหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทกุช่องทาง 

ทงันี ผู้ ทีประสงค์จะสงัซือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติมได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือสถานทีติดต่อทุกแห่งของ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) 

 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนขนัตํา ดังนี 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่นวิธีการดงัต่อไปนี 

 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

ทกุวนัทําการ ตงัแต่เวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ถงึ 12.00น.  

 

- ผ่านบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) 

 

- ผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

ทกุวนัทําการ ตงัแต่เวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ถงึ 12.00 น. 

 

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

ตลอด 24ชวัโมง ทกุวัน 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา12.00น.ของวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนใดจะถือเป็นรายการ

ของวนัทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนนนัและสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา12.00น.ใน

วันทําการขายคืน/รับซือคืนใดให้ถือเป็นรายการของวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนถัดไปยกเว้นกรณีการทํา

รายการผ่านระบบ Premier Online ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 

ทงันี บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับ

ซอืคืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศทีมี

ลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวมซงึบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการใน

ตา่งประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสงัซอืหน่วยลงทนุ ทงัหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธทีจะ

ให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี :-  

1. กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนรายนันๆ ถือหน่วยลงทุน

มากกว่าร้อยละ 5.0 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 
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2. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุนนัมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกนิกว่าจํานวนเงนิทนุของโครงการตามทีได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทงัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด

ของบริษัทจดัการ 

5. กรณีทีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้สงัซือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สงัซือหน่วยลงทุน 

และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย  

6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร เช่น ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที 

การสงัซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทังนี 

เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ชือเสียงหรือความรับผิดชอบทาง

กฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซือและ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด หากคาดการณ์ได้ว่า การ

จดัตงัและ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการ

อาจยกเลิกการจดัตงักองทนุและคืนเงินค่าจองซือให้กบันักลงทนุโดยเร็ว 

 

3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทรัีบไว้แล้ว และการหยดุรับคําสงัซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสังขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี  

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ

ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ  

(2) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง

เหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทุนรวม  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วย

ลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
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รายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนที

ถูกต้องตงัแต่หนงึสตางค์ขนึไป และคดิเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง  

ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1หรือข้อ 2ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  

(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนบัแต่วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั 

เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด  ๆโดยพลนั 

(3)  แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการ

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2ต่อ

สํานกังานโดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว 

ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดับ

วนัทีสง่คําสงัขายคืนก่อนหลงั 

การไม่ขาย หรือไม่รับซอืคืน หรือไม่รับสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามคําสังทีรับไว้แล้ว 

1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสงัซือ 

หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิ 

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนงึดงันี 

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการเว้นแต่จะได้รับการ

ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล 

(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตจํุาเป็นอนืใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึง

กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีกองทนุรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติทงันี เฉพาะใน

กรณีทีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลกัทรัพย์แห่งนนัเกินกว่าร้อยละ 10 

ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน

เงนิออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกต ิหรือ 
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(ค)  มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา

ปกติ ซงึเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบ

ด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสงัซือหน่วยลงทุน

แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่าง

ใดอยา่งหนงึดงันี 

1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย 

3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริง

เกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทนุรวมภายใต้การ

จดัการของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารง

เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ

ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

(6)    อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื
ื
อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 

 

เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1(1) – (5) และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน 

หรือหยดุรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัต่อไปนี 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ

คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืน

และผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

พร้อมทงัแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับคําสังซอื หรือคําสังขาย

คืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี 

กอ่นการเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ 
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(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนนัให้สํานกังานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับ

คําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขาย หรือ

รับซือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถึงการ

เปิดรับคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

2 ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ

หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา

สงัซอืหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3 ในกรณีทีวันทําการซือขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดตรงกบัวนัทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุด

ทําการของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสงัขาย

คืนหน่วยลงทุน สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกบัการหยุดรับคําสงัใน

กรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนนั โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในที

เปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนบัสนุนการขาย หรือ

รับซอืคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 

 

การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ

ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสงัซือ คําสงัขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชวัคราว

ตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซือ คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจดัการ

กําหนดซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านนัการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึงการขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิด

ปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการโดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซงึได้

หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) 

เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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5. กองทุนรวมนีกําหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ตามหลกัเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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  คําถามและคาํตอบเกียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

-  ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 

ใบกํากับภาษี” ทุกครังทีมีการสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพือเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุและจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15วันทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทีปิดการเสนอขายหน่วย

ลงทนุครังแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันทีซือขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครังแรก อนงึ เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุ

การขายหรือรับซอืคืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแต่กรณี 

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไข อย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว

ได้เตม็ตามจํานวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวธีิการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้สิทธอิอกเสยีงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 

ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดต่อได้ที  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 

 

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่างไร ? 

ไม่ม ี
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  คาํถามและคําตอบเกียวกับบุคคลทเีกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 

รายชือกรรมการ 

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 

3. นายสญัชยั อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนชิ กรรมการ 

5. นายวนา พลูผล กรรมการ 

 และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร  

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร 

3. นายเจดิพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564) 

 
3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทนุรวม  

เทา่กบั 109,742,661.69 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564) 

 
4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 

1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธ์ุ นิธยายน กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

9. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ  
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 

3. นายสิทธิศกัดิ  ณัฐวฒุิ กรรมการ 

4. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

8. นายวีรยุทธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 

9.  นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ กรรมการ 

10. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัดิ กรรมการ 

11. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

12 นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

13. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 

14. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 

15. นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์ กรรมการ 

16. นายนพพล  นราศรี กรรมการ 

17. นายวีรชยั  จนัเป็ง กรรมการ 

18. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทนุรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที 11 สงิหาคม 2564)  

ชือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าที

ความ

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,    

เกียรตินิยมอนัดบั 1),  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑติ, 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ,  

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 

Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager,                                   

TISCO Asset Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่าย 

การลงทนุ 

สินทรัพย์   

ทวัโลก 
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ชือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ทเีกียวข้องกบั 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นายกติติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

ผู้อํานวยการอาวโุส (1),  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์),                       

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์), (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  

บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  

บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต          

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

  Domestic Equity                                               

Assistant Portfolio Manager–Portfolio 

Manager, บลจ. ซไีอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันติวงศ์,CFA 

ผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต,  

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทวัโลก, 

 บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ซไีอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 

 ผู้จัดการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากัด 

ฝ่ายการ

ลงทุน

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ,                          

ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ 

    (การเงิน)  

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

 ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยูโอบี (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 จํากดั 

ฝ่ายการ

ลงทุน 

สินทรัพย์   

ทวัโลก 

* ปฏบิตัหิน้าทีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดังนี  

1. ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติีแบงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศพัท์ 1588, 0-2232-2484 

3. บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินนัซา่ จํากดั: โทรศพัท์ 0-2697-3700 

4. บริษัทหลกัทรัพย ์คนัทรี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 

5. บริษัทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 

6. บริษัทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

7. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท์  

8. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 

9. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 

10. บริษัทหลกัทรัพย ์เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 

11. บริษัทหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 

12. บริษัทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

13. บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000 

14. บริษัทหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 

15. บริษัทหลกัทรัพย ์บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 

16. บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซมิีโก้ จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 

17. บริษัทหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 

18. บริษัทหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 

19. บริษัทหลกัทรัพย ์เกียรตนิาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 

20. บริษัทหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท์ 0-2782-2400 

21. บริษัทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 

22. บริษัทหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 

23. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 

24. บริษัทหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 

25. บริษัทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 

26. บริษัทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 

27. บริษัทหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 

28. บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343 9555 

29. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 

30. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327,0-2359-0000 

31. บริษัทหลกัทรัพย ์ไอร่า จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 

32. บริษัทหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797 

33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
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34. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090 

35. ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 

36. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 

37. บริษัทหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000 

38. ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

39. บริษัทหลกัทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 

40. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

41. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 

42. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 

43. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 

44. บริษัทหลกัทรัพย ์ทสิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000 

45. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน ทีบริษัทจดัการแตง่ตงัขึน  
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ - -  โทรสาร -2786-2377 

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุนีคือ  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900  

 โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
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ช่องทางทีผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทนุรวมนี 

 

1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกบักองทนุได้ที 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ทีเว็บไซต์ของ         

บริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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ความเสยีงในการลงทนุของกองทุนรวม 
 

1. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk)  

เนืองจากกองทนุลงทนุในตราสารหนีของประเทศในเอเชีย จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์

ในต่างประเทศ ซงึเกิดจากปัจจยัทงัภายในและภายนอกประเทศของตราสารหนีนนั ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ การเงนิ 

การเมือง เป็นต้น  

แนวทางการบริหารความเสียง: 

การกระจายการลงทุนในตลาดเอเชีย ซึงจะมีทังตลาดของประเทศทีพัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ (Emerging 

Market) รวมทังวัฏจักรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ทําให้กองทุนสามารถกระจายความเสียง

ดงักล่าวได้ 

 

2. ความเสียงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 

ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธรุกิจ ซงึจะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนนัๆ  

แนวทางการบริหารความเสียง :  

กองทุนจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทงัทีอยู่ในกลุ่มธุรกจิเดียวกนั และกลุม่ธุรกจิอืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะ

ทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึงจะช่วยให้กองทุนสามารถ

บริหารความเสียงได้ดียิงขึน โดยหากมีการเปลียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงนิของบริษัทผู้ออกตราสาร

อย่างมีนยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อย่างเหมาะสม 

 

3. ความเสียงทเีกิดจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) 

คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทุนลงทุน ซงึอาจเกิดจากการเปลียนแปลงอตัรา

ดอกเบียโดยทัวไปราคาของตราสารแห่งหนี จะเปลียนแปลงในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการเปลียนแปลงของอตัรา

ดอกเบีย และตราสารแห่งหนีทีมีอายุคงเหลือยงิยาวนานเท่าไร การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียก็จะยิงมีผลกระทบต่อ

ราคาของตราสารมากขนึ 

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนจะกระจายการลงทุนไปในกลุ่มประเภทหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสาร และอายุที

เหลือของตราสาร รวมทงักระจายการลงทุนในหลายประเทศในตลาดเอเชีย เพือปรับลดผลกระทบจากความผันผวน

ทางด้านราคาของแต่ละหลกัทรัพย์ต่อผลตอบแทนของกองทนุ 

 

4. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเสียงจากการทีผู้ออกตราสารหรือผู้ คําประกนัตราสารทีกองทนุไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระ

คืนเงนิต้นและดอกเบียได้ตามทีกําหนด หรือชําระไม่ครบตามจํานวนทีสญัญาไว้ 
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แนวทางการบริหารความเสียง: 

ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารทีออกโดยบริษัททีมสีถานะการเงินมนัคง โดยลงทนุในตราสารทีผู้ออกเป็น

บริษัททีได้รับจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบันการจดัอนัดบั

ความน่าเชือถือทีได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.นอกจากนีผู้ จัดการกองทุนได้ลดความเสียง

ประเภทนีได้โดยกระจายการลงทุนไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนีในหลายประเทศในตลาดเอเชียโดยไม่ให้เงินลงทุนมี

การกระจกุตวัในผู้ออกตราสารหนีใดๆมากเกินไป 

 

5. ความเสียงจากการลงทนุกระจุกตัว (Credit Concentration Risk) 

กองทุนเปิดนีเป็นกองทนุประเภทตราสารแห่งหนี ซงึมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทนุรวมตราสารแห่งหนีทวัไป 

จงึมีความเสียงมากกว่าในเรืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง 

กล่าวคือ กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวสูงในตราสารภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารภาคเอกชนของ

บริษัทใดบริษัทหนงึ ดังนนัในกรณีทีผู้ออกตราสารหรือ ผู้ประกนัตราสารทีกองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงิน หรือไม่

สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบียได้ตามทีกําหนด และ/หรือชําระไม่ครบตามจํานวนผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงิน

ลงทุนคืนบางส่วนหรือทังหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือ

ทงัหมดและ/หรือได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนงัสือชีชวน 

อย่างไรก็ดี ในขณะทีลงทุนกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารหรือของผู้ออก ตราสาร

อยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) และกระจายความเสียงโดยการลงทุนในหลายประเทศในตลาดเอเชีย 

 

6. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) 

ความเสียงจากการทีตราสารทีกองทุนถืออยู่นนัขาดสภาพคล่อง โดยการซือขายเปลียนมือของตราสารมีจํานวนครัง

และปริมาณน้อย อนัเนืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนนัๆ อาจทําให้กองทนุไม่สามารถขายตราสาร

ในช่วงเวลาและราคาทีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเสียง: 

ผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนีของประเทศในเอเชียทีออกเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (Asian USD Bond 

Fund) โดยผู้ ออกตราสารจะเป็นรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรกึงรัฐ หรือบริษัทเอกชนทีมีฐานะการเงิน

มนัคง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี รวมทงักระจายความเสียงโดยการลงทนุในหลายประเทศในตลาดเอเชีย จงึทํา

ให้ช่วยลดความเสียงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทนุลงทนุได้ 

 

7. ความเสียงในเรืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ท ี

กองทนุได้ลงทุนไว้ (Country Risk) 

การลงทนุในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกบัปัจจยัหรือตวัแปรความเสียง ทีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรใน

ตลาดท้องถินทีผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตวัของอตัราแลกเปลียน ปัจจยัทางด้านสงัคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบงัคบัทีแตกต่างกนั ข้อจํากดัในการแลกเปลียนสกุลเงิน ข้อจํากัดเกียวกับการลงทุนจาก
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ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทงัวิธีและหลักทีใช้ในการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย์จะ

ขนึอยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัทีมีอยู่เฉพาะในประเทศนนัๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสียง: 

ผู้จัดการกองทุนสามารถกระจายความเสียงโดยการลงทุนในหลายประเทศ  ประกอบกับการทีการลงทุนของกองทุน

มิได้กระจุกตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึง ซงึจะช่วยลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ในประเทศประเทศหนึงทีจะ

ส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน  

 

8. ความเสียงในเรืองอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk) 

เนืองจากกองทุนลงทุนในตราสารหนีของประเทศในเอเชีย ทีออกเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ  ดงันนัการลงทุนอาจจะ

ต้องประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน อนัจะทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม   

แนวทางการบริหารความเสียง: 

ผู้จดัการกองทนุจะเลือกสรรวิธีการและสดัส่วนในการป้องกนัความเสียงอนัเกิดจากความผนัผวนในอตัราแลกเปลียนให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น ผู้จดัการกองทุนสามารถทําการ hedge อตัราแลกเปลียนได้ ซงึจะทําให้

ผลตอบแทนไม่ผนัผวนไปตามค่าเงินมากนกั 

 

9. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียง  

กองทุนจะเข้าลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียง (Hedging) เท่านนั โดยการลงทุนดังกล่าวจะมี

มลูคา่ไม่เกนิหลกัทรัพย์พืนฐานทีกองทุนถืออยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเสียง: 

การลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงนนั อาจไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ทงัหมด และหาก

คาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีมากขนึ และถือว่าเป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือ

ราคา และระยะเวลาไว้เพือส่งมอบในอนาคต ทงันี เพือลดความเสียงของการผันผวนของราคาหลกัทรัพย์พืนฐาน และ

เพือให้เกิดความแน่นอนในผลลพัธ์ของการลงทนุนอกจากนี กองทนุจะพิจารณาเข้าทําธรุกรรมดงักล่าวกบัคู่สญัญาทีมี

อนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบั

ความนา่เชอืถือของคูส่ญัญาอยา่งระมดัระวงัและสมําเสมอ 

 

10. ความเสียงจากความสามารถในการปฏิบัตติามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)  

ในกรณีทีเป็นสัญญาซือขายล่วงหน้าทีไม่ได้ทําการซือขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป 

สญัญาฟอร์เวิร์ด สญัญาออปชนัทีซือขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเสียงจากการทีคูส่ญัญาไม่ปฏิบตัติามทีทีตก

ลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสียง: 

ผู้จดัการกองทุนจะคดัเลือกคู่สญัญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซงึจะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือก

จากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่าง

สมําเสมอ 
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11. ความเสียงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)เป็นความเสียงทีเกิดจากการ

เปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย

ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรงตามระยะเวลาที

กําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเสียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซงึมีผลต่อผลตอบแทน

ทีกองทุนจะได้รับจากการลงทุน ทงันี บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ 

ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความ

เสียงจาการลงทุนในประเทศนนัๆ ซงึอาจชว่ยลดความเสียงในส่วนนีได้ 



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเอเชียน  21 

 

อตัราส่วนการลงทุน 

ส่วนที : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึนไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment gradeแต่ตํากว่า 2 

อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนข้อ . .  ส่วนที  ข้อ .  หรือข้อ . .  

ส่วนที  ข้อ .  

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอย่างหนงึดงันี 

.  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็น

ประกนั  

 

ไม่เกิน 20%1 

 

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1  เป็นตราสารหนี ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายลว่งหน้า

แฝง หรือศุกกู ทีผู้ออกจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ

ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดงันี 

5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 

5.2.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤397 วนันบัแต่

วนัทีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนั

ตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี 

5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1)10% หรือ 

( ) นําหนกัของตราสารทีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนันบัแต่

วนัทีลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรัพยส์ินดงันี  

6.1  ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

6.1.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกึงทุนหรือศุกกูทีผู้ออกจดัตงัขึน

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนนัในต่างประเทศ หรือผู้

ออกจดัตงัขึน ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.

ตา่งประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)  

6.1.2  มี credit rating2อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี >397วนันบัแต่วนัที

ลงทนุ ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating3อยู่ในระดบั investment 

grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

6.3 หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 

3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 

เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้

ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทํา

ให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือขายใน SET หรือใน

ตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

รวมกันไม่เกินอตัราดงันี แล้วแตอ่ตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1)  10% หรือ 

(2)  นําหนกัของทรัพย์สิน 

       ใน benchmark + 5% 

 

7 ทรัพยส์ินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ1 - ข้อ (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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1หรือไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพนัมภีมูลิําเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 

แบบ national scale 

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก  

. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที 2: อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุม่

กจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรือ 

(2)  นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 

10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดําเนินงานของ MF  

2.derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที 3: อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน(% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตวัแลกเงินหรือตวั

สญัญาใช้เงิน ทีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง

สาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก 

ผู้สงัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตงัขนึ 

1.2  ธนาคารพาณิชย์ 

1.3  บริษัทเงินทนุ 

1.4  บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MFได้รับโอนกรรมสิทธิมาจาก

คูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending  

หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบญัช ีเว้นแต่

เป็น MFทีมีอายโุครงการ <  ปี ให้เฉลียตามรอบ

อายกุองทุน 

 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอายกุองทนุคงเหลือ

≤6 เดือน  ทงันี เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ   

≥1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน(% ของ NAV) 

2 ทรัพยส์ินดงันี 

2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมี เงือนไขห้าม

เป ลียนมือแต่  MF ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ

เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือ

มีเงือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และ

มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ

การอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลา

การฝากเกิน12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี                             

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทนุ 

buy & hold ทีลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสาร

ทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง เงนิฝากหรือ

ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทุน หรือ

รอบการลงทุนของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 

เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและผู้ออก

ตราสารทีตํากว่าทีสามารถลงทนุได้ (non-investment 

grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

 

6 ตราสารดงันี (total SIP) 

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุนที

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity 

limit)  

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่
รวมถงึตราสารหนี ตราสารทีมลีกัษณะของสญัญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝงศุกกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี 
    6.2.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน(% ของ NAV) 

    6.2.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating  

7 ทรัพยส์ินดงันี 

7.1 ตราสาร Basel lll 

7.2 derivatives หรือสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทีมี 

underlying เป็นตราสารตาม 7.1 

 

รวมกนั 

ไม่เกิน 20% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

    8 

 

derivatives ดงัน ี

8.1 การเข้าทําธรุกรรม  

derivatives ทีมีวตัถปุระสงค์เพือการลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมอียู่ 

 

8.2การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใชเ่พือการลด

ความเสียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดัnet exposureทีเกิดจากการลงทนุใน 

derivativesโดยต้องไม่เกนิ % ของ NAV 

8.2.2กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดัnet exposureทีเกิดจากการลงทนุใน 

derivativesโดยมลูค่าความเสียหายสงูสดุ (value-

at-risk :VaR)ของ MF ต้องเป็นดงันี 

 (1)  absolute VaR≤ 20% ของ NAV  

 (2)  relative VaR≤ 2 เทา่ของ VaRของ 

benchmark 

 

หมายเหต:ุ “การลงทุนแบบซบัซ้อน”  หมายความว่า  

การลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยทุธ์แบบ

ซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการ

ลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซบัซ้อน 

(exotic derivatives) 
1 รายละเอยีดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนด

เกียวกบั product limit 
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ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน  

1 ตราสารหนี  

ตราสาร Basel III และศกุูก 

ของผู้ออกรายใดรายหนงึ  

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย 

หรือตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงนิ 

(financial liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนนั ตามที

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 

ทงันีในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออก

ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏ

ในงบการเงินลา่สดุ บลจ.อาจนํามลูคา่หนีสินทางการเงิน

ดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีสินทางการเงินตามงบ

การเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีสินทางการเงนินนั

จะต้องเป็นข้อมลูทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และใน

กรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามที

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ
2 ให้ใช้อตัราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง 

เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยนืแบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีทีกองทนุลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็น

ตราสารทีออกใหม่และมีcredit rating อยู่ในระดบัตํา

กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 

บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแตก่รณีทีผู้

ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดย

บคุคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท

เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเอเชียน  27 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน  

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณ ะทํานอง

เดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนงึ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF 

หรือ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะ

ครบถ้วนดงันี  

 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขนึใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 

1  หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ

บญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น 

International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 

Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

 

ทงันีการคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเตมิ 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทเีรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม 

อัตราตาม

โครงการ(1) 

เรียกเก็บจริง(2) 

01/07/2563-30/06/2564 

เรียกเก็บจริง(2) 

01/07/2562-30/06/2563 

เรียกเก็บจริง(2) 

01/07/2561-30/06/2562 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด  

(ทีประมาณการได้) 

ไม่เกิน 1.3375 1.2091 1.2091 1.2092 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.07 1.0700 1.0700 1.0701(6) 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1605 0.0321 0.0321 0.0321 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.1070 0.1070 0.1070 0.1070 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทปีระมาณการไม่ได้) 

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.0469 0.0295 0.0201 

2.2 คา่ใช้จ่ายอืนๆ ตามทีจ่ายจริง 0.0012 - 0.0021 

2.3 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในตา่งประเทศ ไมเ่กิน 0.2675 0.2675 0.2675 0.2675 

.  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่ายจริง 0.0203 0.0103 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริง

ทังหมด 

ไม่เกิน 5.35(3) 1.5450 1.5164 1.4989 

 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้ สังซือ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ(4) ไม่เกิน 2.00 1.00 1.00 1.00 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ(4) ไม่เกนิ 1.00 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ไม่ม ี

4. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทนุ 

 

50 บาท ต่อรายการ(5)  

 

50 บาท ต่อรายการ  

 

5. คา่ธรรมเนียมในการเปลียนชือ-สกลุ ทีอยู ่การ

ออกใบหนว่ยลงทนุ การออกหนงัสือรับรอง

สิทธิใหม่ กรณีหาย และอืนๆ ทีเกิดขนึจริง 

 

รายการละ 50 บาท(5) 

 

รายการละ 50 บาท 
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หมายเหต ุ

1 อตัราร้อยละต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

2 ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

3 อตัราร้อยละต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลยีระหว่างงวด 

4 อตัราไม่เกินร้อยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

5 เรียกเก็บ ณ วนัทาํรายการ 

6 ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจริงซงึแสดงเกินกว่าอตัราทีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทังนี ในการเรียกเก็บจริงของคา่ธรรมเนยีม

ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราตามทีโครงการระบไุว้ 

 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ  ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัท

จดัการขอสงวนสทิธิทจีะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า  วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม 

และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี 
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กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียน

ณ วนัที 30  มิถนุายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  CHINA

-643,137.98 -0.59อนืๆ

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

3,432,297.43 3.13เงนิฝาก

6.216,813,526.05Rate A-

13,789,797.96 12.57หุ้นกู้

26,790,090.28 24.41หุ้นกู้

6.366,976,271.91Rate BBB+

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  HONG KONG

6.096,682,650.60Rate Baa1

5.996,576,245.03Rate A3

6.026,610,892.34Rate BBB

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  INDONESIA

6.316,920,302.31Rate BBB+

7.237,936,505.91Rate BBB

7,936,505.91 7.23หุ้นกู้

6.266,864,591.16Rate BBB

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ ISLE OF MAN

6,864,591.16 6.26หุ้นกู้
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจดัอันดับความน่าเชือถือ  

AAA เป็นอนัดบัทีสงูทีสดุ แสดงถงึระดบัความเสียงจากการลงทนุทีตําทีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและดอกเบียตาม

กําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน 

AA ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนทีตํามาก 

A ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนทีตํา 

BBB ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนปานกลาง 

BB ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนสงู 

B ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนสงูมาก 

C ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงทีสูงทีสุด ทีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบียตามกําหนดเวลาการเปลียนแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืนๆ  จะส่งผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบียอย่างมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีทีไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบียได้ (Default) 

กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียน

ณ วนัที 30  มิถนุายน 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  KOREA

6.156,754,432.26Rate BBB+

13,320,932.75 12.14หุ้นกู้

11,443,571.38 10.43หุ้นกู้

5.986,566,500.49Rate BBB-

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  NETHERLANDS

6.326,932,121.51Rate BBB-

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  THAILAND

4.114,511,449.87Rate BBB

7.728,470,636.65Rate BBB+

14,980,841.11 13.65หุ้นกู้

13,427,767.69 12.24หุ้นกู้

5.936,510,204.46Rate BBB

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ VIRGIN ISLANDS

6.076,663,202.57Rate Baa1

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซอืขายล่วงหน้า

6.166,764,565.12Rate A

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 109,742,661.69 100.00

-1,600,596.00 -1.46สัญญาทอ้ีางอิงกับอัตราแลกเปลยีน

-1,600,596.00สญัญาฟอร์เวิร์ด -1.46
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6,764,565.12

6,976,271.91

6,682,650.60

6,864,591.16

6,754,432.26

6,566,500.49

6,932,121.51

6,663,202.57

6,510,204.46

7,936,505.91

4,511,449.87

8,470,636.65

6,576,245.03

6,813,526.05

6,920,302.31

6,610,892.34

108,554,098.24

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียน

ณ วนัที 30  มิถนุายน  2564

มูลค่าตาม

ราคาตลาด

วันครบ

กาํหนดชือตราสาร

หุ้นกู้

อันดับความ

น่าเชือถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่า

หน้าตัว

ผู้คาํ/ผู้รับรอง

ผู้สลักหลัง

6,413,200.0027/02/2567CCB292AX BBB+China Construction Bank Asia

6,413,200.0023/04/2568CCAM54AX A3CHINA CINDA FINANCE

6,413,200.0024/01/2570GENT271A Baa2PRIME HOLDINGS LABUAN

6,413,200.0019/01/2566CHPW9DBX BBBDIANJIAN HAIXING

6,413,200.009/11/2565HUKL7NAX Baa3HEUNGKUK LIFE INSURANCE

6,413,200.0023/04/2566HLIN84AX Baa1HANWHA LIFE INSURANCE

6,413,200.003/09/2567MINM49DC Baa1MINMETALS BOUNTEOUS FINA

6,413,200.0010/08/2573MINC08AX Baa3MINEJESA CAPITAL BV

6,413,200.004/12/2564MINT9DAX Baa2MINOR INTERNATIONAL PCLบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน)

MAJAPAHIT HOLDING BV

6,413,200.003/05/2585PERTIJ02 BBBPERTAMINA PT

6,413,200.003/08/2578PTTT353A Baa1PTT PUBLIC CO LTD

3,206,600.0029/06/2580PLNIJ003 BBBPERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT

6,413,200.0023/05/2567SHGA45AX A-SHOUGANG CORP

6,413,200.0029/11/2565SHCM27NA BBBSHANGHAI COMMERCIAL BANK

6,413,200.0014/09/2565WEIC9DAX BBBWEICHAI INTL HK ENERGY

6,413,200.009/11/2570VNKR7NAX BBBVANKE REAL ESTATE HK

รวม
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A 26/08/2564 -1,600,596.00

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียน

ณ วนัที 30  มิถนุายน  2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหน้า

%NAV กาํไร/ขาดทุน

(net gain/loss)

มูลค่าตาม

ราคาตลาด

วัตถุประสงค์ประเภทสัญญา วันครบกาํหนด

สญัญาทีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลยีน

-1.46สญัญาฟอร์เวิร์ด ป้องกนัความเสียง -1,600,596.00

คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชอืถือ

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียน 

ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที 30 มิถนุายน 2564 

 

10.06% 

 

 

 

  



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเอเชียน  35 

 

ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 16 พ.ค. 45 

วันสนิสุดรอบบัญชี     30 มิ.ย. 64 

 

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

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

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีได้จดัทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิงยืนยนัถงึ

ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -8.3542% 

 

อายเุฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (Portfolio Duration) :  4.2508 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลตอบแทนกองทนุรวม 0.32% 0.96% 75 0.32% 5 2.91% 95 3.68% 50 1.93% 50 4.10% 5 4.65%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 1 -0.46% 1.14% 75 -0.46% 25 2.65% 95 6.32% 5 4.10% 5 4.78% 5 5.84%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 2 6.37% 3.60% 25 6.37% 5 6.62% 50 5.17% 25 2.20% 50 5.22% 5 4.23%

ความผนัผวนของกองทนุ 1.10% 0.58% 5 1.10% 5 1.66% 5 4.72% 5 4.12% 5 4.25% 5 6.36%

ความผนัผวนของตัวชวีดั 1 1.72% 1.04% 5 1.72% 5 2.25% 5 3.81% 5 3.52% 5 3.81% 5 5.48%

ความผนัผวนของตัวชวีดั 2 2.82% 2.17% 25 2.82% 25 4.87% 75 6.07% 25 5.69% 25 5.31% 25 6.63%

Percentile 10 ปี Percentileกองทุน
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียน 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 

 

--ไม่มี-- 

หมายเหตุ : 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน  ใน  ได้ที website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ

จะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ทงันีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทนุเพือบริษัทจัดการได้ทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จาํกัดหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 

ตราสารหนีเอเชียน เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน

และผู้ลงทนุยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขนึจากการลงทนุดังกล่าวได้ 

 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนด

ไว้ในหนังสือชีชวน  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียนทังนี 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ตราสารหนีเอเชียนไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเสียงในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร เนืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงนิต้น

และดอกเบีย ของกองทุนนีไม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี 

(ประเทศไทย) จาํกัด ดังนัน ความเสียงทีผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึนอยู่กับความสามารถในการชําระ

หนีของผู้ออกตราสารเท่านัน (ในกรณีทีไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คําประกันตราสาร) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทนุทีมีถนิฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษี

ต่างๆ ทเีกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุเอง 
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 หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี เป็นเพยีงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ

เพือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน ทังนี ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตาม

รายละเอียดโครงการจัดการกองทนุทีได้รับการอนุมตัิจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทอีาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง ได้

ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่างๆ ทสีมาคมบริษัทจัดการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

ทราบ เพอืทบีริษัทจดัการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้สนใจสังซือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงใดๆให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทราบ หากมีการเปลียนแปลง

จากทีเคยแจ้งไว้ ทังนี บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน อาจพจิารณาขอข้อมูลหรือ

เอกสารเพิมเติมทังก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอืนทีเกียวข้อง หรือเพือให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏบัิติ หรือการตีความ หรือการสังการของหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย 

 เนืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน หลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษี และ/หรือระเบียบ

ขันตอนวธีิการต่างๆ ตลอดจนข้อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ทีเกดิขนึอันเนืองมาจากการลงทนุของกองทุนจะ

ส่งผลต่อผลตอบแทนขันสุดท้ายทกีองทนุนีจะได้รับด้วย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสือสารข้อมูลเกียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่าน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้

แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางทีผู้ลงทุนได้แสดงความจาํนงไว้กับบริษัท

จดัการ หากมีข้อสงสัยให้ตดิต่อบริษทัจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียน

หน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คําแนะนําทีสอดรับกับ

ระดับความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลยีนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทนุในกองทนุทีมี

ระดับความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สังซือ/ผู้สัง

สับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนใน

กองทนุดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทนุไม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการ

ซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนตามทกีําหนด 
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 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือ

บุคคลทีเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการ

ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/

หรือเป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าทีของรัฐหรือเจ้าหน้าทีของ

องค์กรกํากับดแูลทีเกียวข้องในเรืองดังกล่าว  

 ในกรณีทมีีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายได้แล้ว

ทังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสังซือขายหน่วยลงทุนที

ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสังดังกล่าวได้ 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมด ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวม

ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเีวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ www.uobam.co.th 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศ

ทปิีดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของ

พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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