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หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 

กองทุนเปิด บริค  

BRIC Fund : BRIC 

กองทุนนีลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก 
จึงมคีวามเสียงทผีู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงนิลงทุนจํานวนมาก 

 

 
ประเภทกองทนุ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีเน้นลงทนุในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว  

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

วันทไีด้รับอนุมัตใิห้จัดตังและจัดการกองทนุรวม : 20 พฤศจิกายน 2550 

วันจดทะเบียนกองทนุรวม : 6 ธนัวาคม 2550 

นโยบายการลงทุน :  

กองทุนมีนโยบายทีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วน

โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุน

อีทีเอฟ ทีมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดชันี FTSE BRIC 50 Net of Tax Index (ดชันีอ้างอิง) 

โดยลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนีอ้างอิง ซึงเป็นดัชนีทีวัดผลการดําเนินงานของหุ้นทีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาดมากทีสุด 50 ตวัแรกในกลุ่มประเทศ BRIC ซงึประกอบด้วย 4 ประเทศทีน่าจบัตามอง ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย 

อนิเดีย และ จีน 

กองทุนหลักจดัตงัและจดัการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited และจดทะเบียนจดัตงัในประเทศ

ไอร์แลนด์ ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลกัจดทะเบียน

ซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange: LSE) โดยมไิด้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 

(hedge fund)  ทงันี กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือป้องกันความเสียง และ/หรือ เพือเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ผลการดําเนินงาน

ของกองทนุเป็นไปตามดชันี FTSE BRIC 50 Net of Tax Index ได้ ดงันัน กองทุนหลกัจึงมีความเสียงมากกว่ากองทุน

รวมอืน  บริษัทจดัการจะส่งคําสงัซอืขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัไปทีประเทศองักฤษ โดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

(USD) เป็นสกลุเงินหลกั  
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ทงันี กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซงึหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ : 

เมือกองทนุในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อนัได้แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล 

และดอกเบียรับ จะทําให้มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศทีกองทุนได้ลงทุนไว้เพิมขึน ซงึจะส่งผลให้มูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทนุ BRIC Fund เพมิขึนตามไปด้วยเชน่กนั 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี15 สนิสดุวันท ี31 พฤษภาคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 

คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทสีําคญัของกองทุนรวม 
 
1. กองทนุรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีไมก่ําหนดประเภทของผู้ลงทนุ และไม่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

2. กองทนุรวมนีมีจํานวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

1,600 ล้านบาท และบริษัทจัดการอาจยืนขออนุมัติเพิมจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 

3. กองทนุรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสําหรับเงนิลงทุนลกัษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด? 

เงนิลงทนุส่วนทีผู้ลงทนุต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยเงินลงทุนดงักล่าวควรเป็นเงิน

ลงทนุส่วนทียอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสูง ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับจากการ

ลงทนุส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และดอกเบียรับ 

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทนุ ? 

1. การเปลียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ    

2. ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ   

3. ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุในต่างประเทศ 

 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่

อย่างไร? 

ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุ และไม่คุ้มครองเงนิต้น 

 

6. กองทนุรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัทีสินสดุรอบบญัชีวนัที 31 พฤษภาคม ของทกุปี 
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7. กองทนุต่างประเทศนัน มีนโยบายการลงทนุ ปัจจัยความเสียงทีสาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

 นโยบายการลงทุน  

 ลักษณะสําคัญของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF (กองทนุหลัก) 
 

ชือกองทุน : iShares BRIC 50 UCITS ETF 

ผู้จัดการกองทุน : BlackRock Asset Management Ireland Limited 

วันทจีัดตังกองทุน : 20/04/2007 

ประเภทโครงการ : UCITS ETF 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : วตัถุประสงค์การลงทุนเพือสะท้อนผลตอบแทน FTSE BRIC 50 Net of 

Tax Index จากทงัการปรับตวัของราคาตราสารและกระแสเงินสดรับ โดย

การลงทุนในตราสารทุนทีเป็นองค์ประกอบของ FTSE BRIC 50 Net of 

Tax Index ในสดัส่วนทีใกล้เคียง FTSE BRIC 50 Net of Tax Index 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : Semi-Annually 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษา

ทรัพย์สินของกองทุน : 
State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark Ticker : 

DBRC LN 

FBRICU Index 

Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251603/ishares-

bric-50-ucits-etf 

 

 ปัจจัยความเสียงของกองทนุหลัก 

การลงทนุในกองทนุย่อมมีความเสียง เช่นเดียวกบัการลงทนุอนืโดยทวัไป นกัลงทุนอาจสูญเสียเงินทีลงทนุในกองทนุได้ 

1. ความเสียงจากการใช้กลยุทธ์เชิงรับ/กลยทุธ์ลงทนุตามดชันี  

2. ความเสียงจากการทีผลตอบแทนของกองทนุอาจตํากว่าผลตอบแทนของดชันี  

3. ความเสียงจากการลงทนุในตราสารทนุ  

4. ความเสียงจากการลงทนุในต่างประเทศ  

5. ความเสียงจากการลงทนุในตลาดเกิดใหม่  

6. ความเสียงด้านภมูิศาสตร์  

- บราซิล  

- รัสเซีย 

- อนิเดีย 

- จีน 

7. ความเสียงในภาคพลงังาน 

8. ความเสียงในภาคการเงิน 

9. ความเสียงจากการไม่กระจายการลงทนุ 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ข้อมลูของกองทนุต่างประเทศนีเป็นเพียงการสรุปคดัลอกและแปลข้อมลูมาเพียงบางส่วนจากข้อมลูหลกัของโครงการจดัการ

กองทนุรวมต่างประเทศ (iShares BRIC 50 UCITS ETF) ดงันนัผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมูลในหนงัสือชีชวนของโครงการจดัการ

กองทนุต่างประเทศดงักล่าว (Underlying fund) ให้เข้าใจเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง โดยสามารถเข้าดไูด้ที 

 https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251603/ishares-bric-50-ucits-etf” 

“ในกรณีทีมีความแตกต่าง คลาดเคลือนทางภาษาระหว่างรายงานนีกบัรายละเอียดหนงัสือชีชวนของโครงการจดัการกองทุน

รวมต่างประเทศข้างต้น ทังนีให้ถือตามรายละเอียดในหนงัสือชีชวนฉบบัเต็มภาษาต่างประเทศเป็นหลกั” 

 

หมายเหตุ : 

ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยนั

ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

 

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ? 
 

 การสังซือหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

การสงัซือครังแรก การสงัซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

 

- สังซือผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน   

ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทนุ  

การทํารายการสงัซอืหน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือนนั และการทํารายการหลงัเวลา 

15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือถดัไป 

ผู้สงัซือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสังหัก

บญัชีธนาคาร หรือวธีิอืนใดทีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สงัซือจะต้องลงวันทีตามวนัทีทีสงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่าย

เพือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี  

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โดยระบุชือ ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สังซือลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือ

ผลประโยชน์ของผู้สงัซอืหน่วยลงทนุ 

 

- สังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือหน่วยลงทนุล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบุความถีในการลงทุนเป็นรายเดือน

หรือรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ลงทุนทีประสงค์จะใช้บริการนีจะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมตัิ (Regular 

Saving Plan) และจะต้องสมคัรบริการหักบญัชีอตัโนมตัิ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอืนใดทีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) 

ทงันี ค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
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แต่ในปัจจุบันบริษัทจัดการเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทุน และบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

- ผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

 

- สังซือผ่านระบบ PremierOnline ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด 24 ชวัโมง ทกุวนั 

หมายเหต ุ:   วิธีการหรือช่องทางการสงัซือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุก

ช่องทาง ทังนี ผู้ ทีประสงค์จะสงัซือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติมได้ทีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานทีติดต่อทุก

แห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

  

- กรณีสังซือโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน

ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสงัซือตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของทงักองทุนเปิดต้นทาง 

และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 

 

-  ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่าน วิธีการดังต่อไปนี  

 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

ทกุวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน * 

 

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

ตลอด 24  ชวัโมง ทุกวนั 

 

- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทนุอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

 

- ผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

ทกุวนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน  

 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ของวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนใด จะถือเป็น

รายการของวนัทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนนัน และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 

15.00 น. ในวนัทําการขายคืน/รับซือคืนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนถดัไป ยกเว้น 

กรณีการทํารายการผ่านระบบ Premier ให้เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ 

ทงันี บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน

หน่วยลงทุน โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศทีมีลักษณะ

ในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ระบเุกียวกบัวันหยุดทําการในต่างประเทศ

ดงักล่าวไว้แล้วในเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หมายเหต ุ    *  เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศ ซึงวันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศที

กองทนุไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน 

และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ดงันนั วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

หมายถงึ วนัทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจดัการและของกองทุนต่างประเทศ หรือตามทีบริษัทจัดการ

ประกาศกําหนดเพมิเติม 

ทงันี ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบวนัทําการซือ / ขายหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานทีทําการ

ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 
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2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสงัซอืหน่วยลงทนุ ทงัหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธทีจะให้

คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี :-  

1. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้สังซือหน่วยลงทุนรายนนัๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า

ร้อยละ 5.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนนนัมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามทีได้รับอนุมตัิ

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สงัซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สงัซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทงัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ

บริษัทจดัการ 

5. กรณีทีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้สังซือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเกียวข้องกับผู้สงัซือหน่วยลงทุน 

และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลทีมีความเกียวข้องกบัการฟอกเงนิหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร เช่น ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีทีการ

สงัซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทังนี เพือ

เป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน

อนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนทงัหมด หากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตงั

และ/หรือการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ

ยกเลิกการจดัตงักองทนุและคืนเงนิค่าจองซือให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

  

3. กองทนุรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทนุตามคําสังทีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี  

1.   บริษัทจดัการพจิารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุดงัต่อไปนี โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรือ  
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(2)  มีเหตทีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงนิจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษทัจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไมถู่กต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคา โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีไม่ถกูต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตงัแต่หนึงสตางค์

ขนึไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง  

ทงันี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปนี  

(1)   เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนับแต่วนัทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่

ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทงัจดัส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลกัฐานการได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานกังาน

โดยพลนั ทงันี บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนนั โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวันทีส่ง

คําสงัขายคืนก่อนหลงั 

การไม่ขาย หรือไม่รับซือคืน หรือไม่รับสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้ว 

1.  บริษทัจดัการกองทนุรวมจะไมข่าย หรือไม่รับซอืคืนหน่วยลงทนุตามคําสงัทีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสงัซือ หรือ

คําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่ เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1)   ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ 

(2)   บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี 

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ  เว้นแต่จะได้รับการ

ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน 

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข)  ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มีเหตจํุาเป็นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึง

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)   ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ  ทงันี เฉพาะในกรณีที

กองทุนรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลกัทรัพย์แห่งนนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
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(ข)   มีเหตกุารณ์ทีทําให้ไมส่ามารถแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)   มีเหตทีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ 

ซงึเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทนุทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก่

ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี 

(ก)   บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกับการกระทําอย่างใด

อย่างหนงึดงันี 

1.  การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3.  การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มอีํานาจตาม

กฎหมาย 

(ข)   บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบั

ลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

(5)   อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ

จัดการของตนอันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุน

ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์

และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสัญญา

ซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

 

2.  เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1 (1) - (5) และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน 

หรือหยดุรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี 

(1)   แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

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

และผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวธีิการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2)   รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน

พร้อมทงัแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3)   ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขาย

คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงันี 

ก่อนการเปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก)   รายงานการเปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนันให้สํานกังานทราบภายในวันทําการก่อนวนัเปิดรับคําสงัซือ 

หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 
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(ข)   แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับ

ซือคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถึงการเปิดรับ

คําสงัซือหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวธีิการใด ๆ โดยพลนั 

3.  ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ

หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถึงการหยดุรับคํา

สงัซือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

4. ในกรณีทีวนัทําการซอืขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุดทํา

การของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสงัซือ และคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสงัในกรณี

ดงักล่าวไมน้่อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนนั โดยจดัให้มีข้อมลูเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย 

ณ สถานทีในการซอืขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนบัสนุนการขาย หรือรับซือคืน

หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ

หยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสงัซอื คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการ

กําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านนั การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิด

ปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึได้

หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือ

นําไปชําระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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5. กองทนุรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

ตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือคืนหน่วย

ลงทนุได้จากช่องทางใด? 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

-  หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงอืนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี” 

ทกุครังทีมีการสงัซอืหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพือเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทีซือขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุ อนงึ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนเป็นผู้มอบให้ 

แล้วแต่กรณี 

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงือนไข อย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถกูจํากดัสิทธิ กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว 

เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว  

จะนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวิธีการทผู้ีถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ได้ที website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อได้ที  

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

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

 

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี 
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

  

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 

รายชือกรรมการ 

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บุน เคียต กรรมการ 

3. นายสญัชยั อภิศกัดิศิริกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บุษปวนิช กรรมการ 

5. นายวนา พลูผล กรรมการ 

 และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2. นางสุนรี  พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  

3. นายเจิดพนัธ์ุ  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทุน  

4. นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 
2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 

       จํานวน 108 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564) 

 
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  

เท่ากบั 58,864,009.64  บาท (ข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564) 

 
4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน 

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจิดพนัธ์ุ นิธยายน กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกุล กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

9. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์ กรรมการ  

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด บริค   14 

IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธ์ุ  นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 

3. นายสิทธิศกัด ิ ณฐัวฒุ ิ  กรรมการ 

4. นายธนกร  ธรรมลงกรต กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายจารุวตัร  ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

8. นายวีรยทุธ  หลีห์ละเมยีร กรรมการ 

9. นางสาวชนิษฎา วีรานุวตัต ิ   กรรมการ 

10. นางสาวชืนสุมน พรสกลุศกัดิ กรรมการ 

11. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรต ิ กรรมการ 

12. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

13. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชัย กรรมการ 

14. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 

15. นายฐิติรัฐ  รัตนสิงห์  กรรมการ 

16. นายนพพล   นราศรี  กรรมการ  

17. นายวีรชยั   จนัเป็ง  กรรมการ 

18. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

 

5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทงัหน้าทีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 1 กรกฎาคม 2564) 

 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  

ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชบีณัฑติ (สารสนเทศทางบญัช,ี

เกียรตินิยมอนัดบั1), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 

Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset  Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายกิตตพิงษ์ กงัวานเกยีรติชัย* 

ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), 

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก, 

    บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก,   

บลจ.ฟินนัซ่า จาํกดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  

บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก,  

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 

 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์*, CFA  

ผู้อาํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทวัโลก,         

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

นายนพพล นราศรี 

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทวัโลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม, 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนสนิทรัพย์ทวัโลก, 

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Fund Manager, 

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 Fixed Income Portfolio Manager, 

บลจ. กสิกรไทย จํากัด 

 Project Manager / Petroleum Engineer, 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรัพย์ทวัโลก 

*ปฏิบตัิหน้าทีเป็นผู้จดัการกองทุน และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้า (ถ้าม)ี 
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6.  รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี มีดงันี 

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

2. ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอน็ เอ : โทรศพัท์ 1588 หรือ 0-2232-2484 

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

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

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

6. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

7. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท์ 1115 

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

9. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 

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

12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

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

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

15. บริษัทหลกัทรัพย์ เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 

16. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 

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

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

19. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 

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

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

22. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 

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

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

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

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

27. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-1111 

28. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 

29. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
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30. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000 

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

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

33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 

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

35. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 หรือ 0-2861-6090 

36. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 

37. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

38. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 

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

40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 

41. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 

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

43. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000 

44. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขึน 

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุนีคือ ? 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทนุรวมนี 
 

 

 

1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิมเติมเกียวกบักองทนุได้ที 

-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

-  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

1. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk)   

คือ ความเสียงจากการเคลือนไหวของตราสารทุนทีกองทุนต่างประเทศลงทุน จะมีความเคลือนไหวสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกบัสภาพเศรษฐกิจ การเงนิและการเมอืงของตลาดโลก ดงันัน หากเกิดความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจอนั

เนืองมาจากปัจจยัต่างๆ กองทนุรวมตราสารทนุทีกองทุนลงทุน กอ็าจได้รับผลกระทบไปด้วย   

แนวทางการบริหารความเสียง : 

ผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ จะเป็นผู้บริหารความเสียงโดยจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ต่างๆ ในระดบัที

เหมาะสม โดยหลีกเลียงการลงทุนทีจะไปกระจกุตัวอยู่ในหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึงมากเกินไป 

 

2. ความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 

ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึงจะถูกสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นทีมีการขนึหรือลงในขณะนนัๆ  

แนวทางการบริหารความเสียง :     

ความเสียงประเภทนีสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทงัทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และ

กลุ่มธุรกิจอนืๆ 

นอกจากนี ผู้จัดการกองทุนจะทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดย

การออกพบผู้บริหารและเยียมชมกิจการของบริษัททีกองทุนได้ลงทุนไว้ (Company Visit) ซงึจะช่วยให้กองทุนสามารถ

บริหารความเสียงได้ดียงิขนึ 

 

3. ความเสียงในเรืองอตัราแลกเปลียน  (Foreign Exchange Rate Risk) 

คือ ความเสียงทีเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ซงึจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะ

ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศ ผู้จดัการกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้องกนัความเสียงอนัเกิดจากความผันผวนใน

อตัราแลกเปลียนให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทังนี เพือลดความผันผวน และเพือผลตอบแทนทีเหมาะสม

เป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสียง :     

ผู้จดัการกองทุนจะบริหารความเสียง โดยจะพิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา และ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกัน

ความเสียงอนัเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทังนีเพือลดความ

ผนัผวน และเพือผลตอบแทนทีเหมาะสมเป็นหลกั เชน่ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนสญัญาซือขายล่วงหน้า หรือ Option 

เป็นต้น 
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4. ความเสียงในเรืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงนิ ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ทีกองทุน

ได้ลงทุนไว้ (Country Risk)  

การลงทนุในตลาดต่างประเทศจะผูกพนักบัปัจจยัหรือตวัแปรความเสียง ทีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตวัแปรใน

ตลาดท้องถินทีผู้ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตวัของอตัราแลกเปลียน ปัจจัยทางด้านสงัคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบงัคบัทีแตกต่างกนั ข้อจํากดัในการแลกเปลียนสกุลเงิน ข้อจํากัดเกียวกับการลงทุนจาก

ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทังวิธีและหลกัทีใช้ในการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย์จะ

ขนึอยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทนุ และปัจจยัทีมีอยู่เฉพาะในประเทศนนัๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

เนืองจากกองทนุได้มีการกระจายการลงทนุไปในหลายประเทศ ประกอบกบัการลงทุนของกองทุนนัน มิได้กระจุกตวัอยู่

ในประเทศใดประเทศหนึง จึงทําให้ได้รับผลดีจากการกระจายการลงทุน และลดความเสียงลง อันเนืองจากปัจจัย

ผลกัดนัเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั เช่น บางประเทศใช้ปัจจยัภายนอกประเทศ (การส่งออก) ส่วน

บางประเทศอาจใช้การบริโภคภายในประเทศ เป็นปัจจยัขบัเคลือนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 
5. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

เนืองจากกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ทีเป็น ETF ซงึมีสภาพคล่องสูง โดยเมือเปรียบเทียบขนาดของกองทุนกบัขนาดของ

กองทนุแม่ (Master Fund) คิดเป็นสัดส่วนทีตํา โดยการซือขายเปลียนมือของตราสารมีจํานวนครังและปริมาณมากอนั

เนืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนนั 

แนวทางการบริหารความเสียง: 

ผู้จดัการกองทุนจะติดตามสภาพการซือขาย ETF และจะพยายามทีจะลดการลงทุนถ้าสงัเกตเห็นว่าขนาดของกองทุน

ลดลงอย่างมีนยัสําคญั 

 

6. ความเสียงจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือป้องกันความเสียง  

กองทุนจะเข้าลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียง (Hedging) เท่านนั โดยการลงทุนดังกล่าวจะมี

มลูค่าไม่เกินหลกัทรัพย์พืนฐานทีกองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเสียง : 

การลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงนนั อาจไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ทงัหมด และหาก

คาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีมากขนึ และถือว่าเป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือ

ราคา และระยะเวลาไว้เพือส่งมอบในอนาคต ทงันี เพือลดความเสียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืนฐาน และ

เพอืให้เกิดความแน่นอนในผลลพัธ์ของการลงทนุ นอกจากนี กองทนุจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวกบัคู่สัญญาทีมี

อนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบั

ความน่าเชือถือของคู่สญัญาอย่างระมดัระวงัและสมําเสมอ 
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7.   ความเสียงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)    

ในกรณีทีเป็นสัญญาซือขายล่วงหน้าทีไม่ได้ทําการซือขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สัญญา

ฟอร์เวิร์ด สญัญาออปชันทีซือขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเสียงจากการทีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามทีตกลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะคดัเลือกคู่สญัญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึงจะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือก

จากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพจิารณาดงักล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสมําเสมอ 

 

8.  ความเสียงทีเกิดจากการได้รับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า 

เนืองจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวนัหยุดทําการของประเทศต่างๆ ทีกองทุนไปลงทุน

นนัอาจจะไม่ตรงกบัวนัหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วย

ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

แนวทางการบริหารความเสียง : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรับซอืคืนหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว และ/หรือ ขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาใน

การส่งคําสงัขายคืนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อน

วนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ ณ บริษทัจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 

9.  ความเสียงจากข้อจํากัดการนําเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
 
เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 

กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซงึรวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนี

ได้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทุนเกิดความเสียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ 

ซึงมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับจากการลงทุน ทังนี บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลง

การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด 

เพอืประเมินความเสียงจาการลงทนุในประเทศนนัๆ ซงึอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนีได้ 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึนไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่

ตํากวา่ 2 อนัดบัแรก 

 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 

3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.1 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออก

ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที

รัฐบาลเป็นประกนั  

 

ไม่เกิน 20% 1 

 

      

 

 5 ตราสารทีมลีกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรือศกุกู ทีผู้ออก

จดัตงัขึนตามฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที

ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกํีาหนดวนัชําระหนี < 397 วนั 

นบัแต่วนัทีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี

ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน  

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

  



กองทนุเปิด บริค   23 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกํีาหนดวนัชําระหนี > 397 วนั

นบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

 6 

 

ทรัพย์สินดงันี 

6.1  ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย

หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซือ

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผู้ออก

ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มกีารเพิก

ถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือขายใน SET หรือในตลาดซอืขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึไม่วา่ตาม

กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึงหุ้นของบริษัท

ดงักล่าวซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ

ทวัไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึบริษทัทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจ

ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือขายใน SET หรือใน

ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

 

6.3  หุ้นทีอยูใ่นระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซอืขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

6.4.1  เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ หรือศุกกูทีผู้ออก

จดัตงัขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนนัใน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

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

ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

(แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้

ประกอบธรุกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 

III 

6.4.2  ม ีcredit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกํีาหนดวนัชําระหน ี≤ 397 

วนั นบัแต่วนัทีลงทุน และไม่ได้มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคล

ดงันี 

6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานอง

เดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเป็นตราสารทมีีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนั

นบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 

regulated market 

6.5  DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.6.1  reverse repo 

6.6.2  OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจด

ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ

ทวัไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข

เหตุทีอาจทําให้มีการเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ

ขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการ

ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืนฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที

สํานกังานกําหนด 

6.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 

หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่

ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือ

ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาด

ซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที

อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอน

หน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือ

ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra ของกองทุนทีมีลกัษณะกระจายการลงทุนใน

กิจการโครงสร้างพนืฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 

แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที สํานกังาน

กําหนดและมีลกัษณะตาม 6.7.1 

 

8 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

1 หรือไม่เกนิ 10% เมือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit 

Rating แบบ National Scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 

national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมูลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale ได้ 

 

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 

แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท ี2 : อัตราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทั

ดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน 

benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกบั group limit  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท ี3 : อตัราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตวัแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใช้

เงนิ ทีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศ

ของ นิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบญัช ี

เว้นแต่เป็น MF ทีมีอายุโครงการ < 1 ปี 

ให้เฉลียตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัMF ทีอายกุองทนุ

คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทงันี เฉพาะ MF ทีมีอายุ

โครงการ ≥ 1 ปี  

 

  

2 ทรัพย์สินดงันี 

2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่

กองทนุ ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม

วิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืน     

ผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 

ทีลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกัษณะของ

สญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการ

ลงทนุใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบั

อายกุองทนุ) 

3 หน่วย infra ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและผู้ออกตราสารที

ตํากว่าทีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

7 ตราสารดงันี (total SIP) 

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 :  อตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)   

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตรา

สารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีมี

ลกัษณะครบถ้วน ดงันี 

7.2.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 :

อตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สญัญา 

(single entity limit) 

7.2.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเข้าทําธรุกรรม  

derivatives ทีมี 

วตัถปุระสงค์เพือ 

การลดความเสียง  

(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสียงทีมีอยู่  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8.2 การเข้าทําธรุกรรม derivatives ทมีิใช่เพือการลดความเสียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบ

ซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุ

ใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV  

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุ

ใน derivatives โดยมลูค่าความเสียหาย

สงูสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง

เป็นดงันี 

(1) absolute VaR < 20% ของ NAV  

(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ 

benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” 

หมายความว่า การลงทนุในสญัญาซอืขาย

ล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซบัซ้อน 

(complex strategic investment) หรือ

การลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมี

ความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

  
1 , 2 รายละเอยีดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหตุ  : สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนด

เกียวกบั Product limit 

  

ส่วนท ี4 : อตัราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามความมีส่วนได้เสยีในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ

บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั (ไม่นบั

รวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายภุกัษ์)  

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ    

ตราสาร Basel III และศุกกูของ       

ผู้ออกรายใดรายหนงึ (ไม่รวมถงึตรา

สารหนีภาครัฐไทย หรือตราสารหนี

ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด 

ทังนี ในกรณีทีผู้ ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า

หนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงิน

ล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีสินทางการเงนินนัจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

เป็นการทวัไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผย

ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2    ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน      

1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็น

รายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program)  ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 

บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใต้ 

การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืน

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา

เป็น รายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10.สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนงึ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีมลีกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง   

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนงึ  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทุน infra ทีออกหน่วยนนั 

เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับความ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

เหน็ชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง   

 1  หนีสนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนนั 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันีการคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วย

การลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ลงทุน 

   
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ                              

จากกองทนุรวม 

อัตราตาม

โครงการ (1) 

เรียกเก็บจริง(2) 
1/6/2563 – 31/5/2564 

เรียกเก็บจริง(2)  
1/6/2562 – 31/5/2563 

เรียกเก็บจริง(2) 
1/6/2561 – 31/5/2562 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด 

(ทีประมาณการได้) 

ไม่เกิน 2.5145 1.8511 1.8511 1.8513 

1.1  ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.14 1.6050 1.6050 1.6052 

1.2  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.1605 0.0321 0.0321 0.0321 

1.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 0.214 0.2140 0.2140 0.2140 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ทีประมาณการไม่ได้) 

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.0565 0.0339 0.0244 

2.2 ค่าใช้จ่ายอนืๆ ตามทีจ่ายจริง 0.0108 0.0023 0.0011 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                  

ทเีรียกเก็บจริงทังหมด  

ไม่เกิน 5.35(3) 1.9184 1.8873 1.8768 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์        

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ) 

ตามทีจ่ายจริง 0.07 0.09 0.00 

ค่าตอบแทนทีได้รับจากบริษัทจดัการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.0000% ของ NAV โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (4) ไม่เกิน 1.50 1.50 1.50 1.50 

2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ  

3.1.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้า  ไม่เกิน 1.50 1.50 (5) 1.50 (5) 1.50 (5) 

3.2.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขาออก ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วยหรือเศษของ 2,000 หน่วย(6) 

4. ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู ่

 และการออกใบหน่วยลงทนุ 
รายการละ 50 บาท(6) 
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หมายเหตุ  

(1). อตัราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีสนิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน และได้รวมภาษีมลูค่าเพิมไว้ด้วย (ถ้าม)ี 

(2)  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิมไว้ด้วย (ถ้าม)ี 

(3) อตัราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิถวัเฉลยีระหว่างงวด 

(4) อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ ทังนี บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สงัซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

แตล่ะกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการทุกแห่ง

ของบริษัทจดัการ และสถานทีตดิตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืน 

(5)  กรณีผู้ถือหนว่ยลงทนุสบัเปลียนเข้า บริษัทจดัการจะไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

(6)  จะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัทียนืคําขอทํารายการ  

คา่ธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บจริงซงึแสดงเกินกวา่อตัราทีระบไุว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทงันี ในการเรียกเก็บจริงของคา่ธรรมเนียมดงักล่าว บริษัท

จดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามโครงการทีระบไุว้ 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากทีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจัดการของสงวนสิทธิ        

ทจีะกระทาํการดงักลา่วโดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  ก่อนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทเีพิมขึนดังกลา่ว โดยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ซือขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจัดการและ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี  
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กองทุนเปิด บริค 

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที 31 พฤษภาคม 2564 

      
ชือบริษัทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือขายหลักทรัพย์ ซือขายหลักทรัพย์รวม 

1 UOB KAY HIAN PTE. LTD. 49,567.88 100.00 

   รวม  49,567.88                     100.00  
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%NAV

2.46

0.03

2.44

-0.29

0.00

-0.29

97.82

97.82

97.82

97.82

100.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 1,450,124.90

กองทุนเปิด บริค

ณ วนัที 31  พฤษภาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อืนๆ -168,505.12

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 1,434,264.94

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) (USD) 15,859.96

หนสีนิอนื -169,317.93

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND

หุ้นสามัญ 57,582,389.86

ทรัพย์สินอืน 812.81

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 58,864,009.64

iShares BRIC 50 UCITS ETF 57,582,389.86

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 57,582,389.86

หนว่ยลงทนุ 57,582,389.86
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทนุ         6 ธ.ค. 50 

วันสนิสดุรอบบัญช ี          31 พ.ค. 64 

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- Benchmark : ดชันี FTSE BRIC 50 ซงึเป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทุน iShares BRIC 50 UCITS ETF ซงึเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วย

อตัราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

- ผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -29.6553% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 1.19% -6.92% 95 3.71% 95 26.37% 95 5.48% 75 8.85% 50 2.03% 50 -0.21%

ผลตอบแทนตัวชวีดั 3.08% -4.93% 95 6.40% 95 28.09% 95 5.96% 50 10.02% 25 3.93% 5 1.38%

ความผนัผวนของกองทนุ 13.98% 9.93% 5 14.49% 5 22.31% 75 15.81% 25 13.97% 25 16.60% 50 19.35%

ความผนัผวนของตวัชวีดั 14.88% 10.96% 5 15.76% 25 22.67% 75 15.43% 5 13.60% 25 16.62% 50 20.37%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงักองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บริค  

ตงัแต่วนัที 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที 31 พฤษภาคม 2564 

0.00% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด บริค  

ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564 

 

--ไม่ม-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ขอ้แนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้ 

รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที

เสนอขายนัน 

 ในกรณีท ีบลจ. มีธุรกรรมทอีาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการทีผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลอืนเพมิเตมิ เช่น Website เป็นต้น 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด บริค  

เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงที

อาจเกิดขนึจากการลงทนุดังกล่าวได้ 

 ในกรณีทมีีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ใน

หนังสือชีชวน หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีมีคําสังไว้ 

 กองทุนเปิด บริค  เป็นกองทุนทีมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสียงด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศ

ต่างๆ ทกีองทุนเข้าไปลงทุน (Country Risk) ซึงอาจจะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทนุ และ/หรือสภาพคล่องของกองทนุ  

 เนืองจากกองทุนนีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสียงทีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที

เกิดวิกฤตการณ์ทีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ

เงนิคืนตามระยะเวลาทกีําหนด 

 กองทุนนอีาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivative) เพือป้องกันความเสียงตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจาก

อัตราแลกเปลียน/หรือได้รับเงินคืนตาํกว่าเงินลงทุนเริมแรกได้ ดังนัน กองทุนนีอาจมีต้นทุนจากการทําธุรกรรม

เพือป้องกันความเสียงทเีกิดขนึ ซึงอาจทาํให้กองทุนมีผลตอบแทนโดยรวมลดลงจากต้นทนุทีเพมิขึน 

 กองทุนเปิด บริค  เป็นกองทุนรวมทีไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน

บางส่วนหรือทังหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หรือทังหมด 

และ/หรือได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวน 

 ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมเป็นนิตบุิคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทนุรวม 

 กองทุนนีไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค.ศ. 1940 และตามทีแก้ไขเพิมเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ

กฎระเบียบอืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอืนในโครงการ และ

หน่วยลงทุนของกองทนุนีไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และ

ตามทีแก้ไขเพมิเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอืนใดในลักษณะ

เดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนในโครงการ 
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ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือทีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคน

สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายทกีําหนดไว้ใน Regulation S ซึงออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึงความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิมเตมิเป็นคราวๆ) ไม่ว่า

ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน บริษัทจัดการ

จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็นการโอนหรือจาํหน่ายให้แก่ US Person 

ดังนัน ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาทีจองซือหรือในเวลาลงทะเบียน

รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือขายหน่วยลงทุนเพือหรือในนาม

ของ US Person 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศกึษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือหน่วยลงทุน เพือผลประโยชน์ของ 

ผู้ลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทาํความเข้าใจเกียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ทีจะลงทุน

“อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีชวน ส่วน

สรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อ

กับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 เนืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ ดังนันหลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษี และ/หรือ ระเบียบ

ขันตอนวิธีการต่างๆ ตลอดจนข้อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการลงทุนของกองทุน จะ

ส่งผลต่อผลตอบแทนขันสุดท้ายทกีองทนุนีจะได้รับด้วย 

 กองทุนเปิด บริค  เป็นกองทุนรวมทีลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (Master Fund) ดังนัน  

ผู้ลงทุนควรคํานึงถงึการทาํรายการซือขายหน่วยลงทุน และ/หรือการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ/หรือการส่ง

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกองทุน Local Fund กับกองทุน Master Fund ซึงจะใช้เวลามากกว่าปกติ เนืองจากมี

ความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) วันทําการ วันหยุดทําการ อัตราแลกเปลียน และเวลาปิดรับคําสังซือ

ขาย นอกจากนี กองทุน Local Fund จําเป็นต้องมีการสํารองเงนิลงทุนบางส่วนไว้ในประเทศ เพือรองรับการไถ่

ถอนหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Local fund 

และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Master Fund มีความแตกต่างกันมาก อนึง เนืองจากผู้ลงทุนได้ลงทุนใน

กองทุนเปิด บริค  ซึงจัดตังในประเทศไทยและอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ

ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ดังนัน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ของกองทนุ Local Fund ทีคํานวณและประกาศในประเทศไทย จงึเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทีสะท้อนให้เหน็ถึงมูลค่า

การลงทุนของผู้ลงทนุ 

 บริษัทจัดการมีวิธีการตดิต่อสือสารข้อมูลเกียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซือคืน หรือผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูล

เกียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางทีผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้

ติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียน 

หน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คําแนะนําทีสอดรับกับระดับ

ความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือ ผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนทีมีระดับ

ความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทีผู้ สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียน

หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว  
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และ/หรือกรณีทผู้ีสังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุน

ตามทกีําหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที

เกียวข้อง/ เกียวเนือง/เกียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการฟอกเงินหรือ

การก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลทีมี

ชืออยู่ในบัญชีรายชือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าทีของรัฐหรือเจ้าหน้าทีขององค์กรกํากับดูแลที

เกียวข้องในเรืองดังกล่าว 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด อาจลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์ระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพือบริษัทจัดการได้ท ี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจัดการ( www.uobam.co.th) 

 ในกรณีทผู้ีลงทนุต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัดหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 

เพือทีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทนุ 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทนุจึงมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินทีต้องการลดความ

เสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจทําให้สัญญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลด

ความเสียงได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

 กองทนุรวมนีลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของ

พอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทนุรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย          

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2564 
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ชนั 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ
 เขตสาทร กรุงเทพ

มหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0 -2786-2222   โทรสาร 0 -2786 -2377 
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