
   

  
 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์ 
เพ่ือการเล้ียงชีพ 

United Global Income Strategic Bond Fund RMF : UGISRMF 
 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ
เพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมก่ าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : วนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) 
เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ กองทนุเหลกั
เป็นกองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบริหารจดัการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
และเป็นกองทนุที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
ซึง่จดทะเบียนที่ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund)  

PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) จดัตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้ตามระเบียบของ UCITS มี
นโยบายลงทนุในตราสารหนีอ้ยา่งน้อย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ อนึง่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน กองทุนรวมตราสารหนีต้้องมีการลงทุนในตราสารหนี ้และทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ แต่เนื่องจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค 
บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ มีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึ่งลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวม
ต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) จึงสามารถก าหนดประเภทกองทนุตามช่ือหรือนโยบายการลงทนุของ
กองทนุหลกัซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารหนีไ้ด้ ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี ้ตามระเบียบของ 
UCITS ได้ก าหนดเร่ือง total securities ที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียนใน regulated market ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แต่ไม่ได้ก าหนดเร่ืองการมีข้อมลู public ของตราสารที่ลงทนุซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์ไทยที่
ก าหนดให้ SIP คือตราสารท่ีไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนใน regulated market และไมม่ีข้อมลู public  



   

 

ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management)  และจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกัน
ความเสีย่งตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์เก่ียวกบัการ
ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 

กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง้ตราสารทีม่ีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท้ี่
ผู้ ถือมีสทิธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี ้ทีผู่้ออกมีสทิธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Callable Bond) 
โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไว้อยา่งแนน่อนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัรา
ดอกเบีย้อื่น และไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่ อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และ/หรือ อาจท า
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้หรืออาจลงทนุในตราสาร
หนีท้ี่ มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัที่ สามารถลงทนุได้ (Noninvestment grade) และตราสารหนีท้ี่ ไม่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

1) ผู้ลงทนุมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงั
 หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพื่อลดความเสีย่งจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

2) ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุ และมีโอกาสได้รับก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุที่
 เพิ่มขึน้ ในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท าการขายคืนมีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุ ณ 
 วนัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซือ้กองทนุ 

ทัง้นี ้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุควรศึกษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และคู่มือการ
ลงทนุให้เข้าใจก่อนลงทนุ  

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่ 4 สิน้สุดวนัที่  30 พฤศจิกายน 2564 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
 
 
 

   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีไ้มม่ีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

10,000 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะส าหรับเงินลงทนุของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทนุรวมต่างประเทศ เพื่อสง่เสริม
การออมระยะยาวเพื่อการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอาย ุรวมทัง้การได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดย
ผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มาจากก าไรสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 ผลการด าเนินงานของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมม่ีประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ  2 

6. กองทุนรวมนีม้ีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเป็นอัตราส่วน
เท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่ สุดต่อเงินลงทุนเป็น
อย่างไร  ?  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อการลดความความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทนุ โดยกองทนุก าหนดอตัราสว่นการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไว้ไมเ่กินร้อยละ 100 ของมลูทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สดุจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่วไม่เกินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนและกองทนุอาจมีผลตอบแทนของกองทนุต ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกบักรณีที่
กองทนุไมไ่ด้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 

7. กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

       วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 พฤศจิกายนของทกุปี 
 
8. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร ? 
 ลักษณะส าคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I)  

ชื่อกองทุน : PIMCO GIS Income Fund (Class I) 

ผู้จัดการกองทุน : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 

Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland 

วันที่จัดตัง้กองทุน : 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุ PIMCO GIS Income Fund (Class I) มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อสร้างกระแส
รายได้ในระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุอย่างรอบคอบ และมีวตัถุประสงค์ในการ
สร้างการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาว กองทนุมีหลกัการส าคญัในการกระจายการ
ลงทุนไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลก อย่างน้อย 2 ใน 3 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่อาจรวมถึง 

(1)  ตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือสูงกว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment Grade) และอันดับความน่าเช่ือถือต ่าว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทัว่โลกทัง้ที่อยู่
ภายในกลุม่ยโุรป, และนอกกลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถึงกลุม่ประเทศก าลงัพฒันา 

(2)  ตราสารหนีภ้าครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยโุรป, และ
ประเทศนอกกลุม่ประเทศยโุรป รวมถึงองค์กรที่เก่ีวข้องกบัภาครัฐของประเทศเหลา่นัน้ 

(3)  ตราสารที่เ กี่ยวข้องกับ mortgage-related security และ Asset-backed 
securities อื่นๆ และ 

(4)  Foreign currency positions ซึง่รวมถึงสกลุเงินของประเทศก าลงัพฒันา และ 
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ทัง้นี ้กองทนุหลกัสามารถลงทนุใน loan participations และ/หรือ loan assignments 
และ/หรือ Credit Default Swap (protection seller)  

อย่างไรก็ตามการปรับสดัส่วนการลงทุนใน Sector ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ทัง้นีใ้นการลงทนุเหลา่นีส้ามารถท าได้ทัง้การลงทนุทางตรงในตราสาร และ
การลงทนุผา่นตราสารอนพุนัธ์ 

กองทุนจะมี Portfolio Duration อยู่ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึน้อยู่กบัมุมด้านดอกเบีย้ของ
ผู้จดัการกองทุน ทัง้นี ้กองทุนจะลงทนุในตราสารที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (ต ่ากวา่อนัดบัความนา่เช่ือถือ Baa3 จากการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของ Moody หรือเทียบเท่ากบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ S&P or Fitch)   
ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารที่เก่ียวข้องกับ mortgage-
related security และ Asset-backed securities อื่นๆ)  และสามารถลงทนุในตราสาร
หนีข้องกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาไมเ่กิน 20% ของมลูคา่ทรัพย์สนิ 

กองทุนไม่สามารถลงทนุในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทุนได้ (convertible 
securities) เกิน 25% ของมลูค่าทรัพย์สิน , ไม่สามารถลงทนุในตราสารทนุ (equity) 
ได้เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน, ทัง้นี ้เมื่อรวมการลงทุนของตราสารที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นตราสารทุน, ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers’ 
acceptances จะต้องมีสดัส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้กองทุนอาจ
สามารถลงทนุในตราสารท่ีไมม่ีสภาพคลอ่ง (ซึ่งหมายรวมถึงพนัธบตัร และตราสารหนี ้
อื่นๆ ที่ถกูกลา่วถึงตานโยบายการลงทนุนี)้ ได้ไมเ่กิน 10% ของมลูคา่ทรัพย์สนิ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงินปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ดแูลผลประโยชน์/ 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ 
ของกองทนุ : 

Depositary: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
Administrator: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark Ticker : 

PIMINIA:ID 

LBUSTRUU Index 

Website www.pimco.com.sg 

 

 

 

 

 

http://www.pimco.com.sg/
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 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีม้วีิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจ านวนเงินขัน้ต ่า ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จ านวนเงินขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจ านวนเงินขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมคา่ธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผา่นชอ่งทางตา่ง  ๆดงันี ้

- บริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 
ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับัญชีเดียวกับ
ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนดได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อื่นๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลว่งหน้า  

โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

การสั่งซือ้ครัง้แรก การสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
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หลงัจากที่บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม 
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่
บริษัทจดัการเปิดขึน้ที่ธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้าม)ี 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้าม)ี 

- การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

- การช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ 

เช่น บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

- การสั่งซือ้โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการก าหนดเท่านัน้ 
การสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หัก
คา่ธรรมเนียมใดๆที่สามารถหกัจากเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดปลายทาง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุบาง
กองทนุก็ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื (ถ้าม)ี และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ” กับกองทุนเปิดอื่นๆ ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทนุเปิดที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การ
สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่
ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ
ชีช้วนของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อนลว่งหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ 
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 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยระบเุป็นจ านวน ดงันี ้
 

 
 

ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายคืนหน่วยลงทนุในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดท าการถึง
เวลา 14.00 น.  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ช าระเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัถดัจากวนัที่ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้ระบุเก่ียวกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
อนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือน าสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ 

- บริษัทจัดการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้าม)ี 

- การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

-  ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัท าการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทุน
ตา่งประเทศจดทะเบียน และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของ
ตวัแทนขายกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่า
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัท
จดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
2. กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวน

ที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถน าไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ท าให้หรือจะท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 

7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจดัการเห็นว่ามีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 
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3. กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ  
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดกา รพบว่า ราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ตอ่
ส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว 
 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
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(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ

ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี  ้
(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้

1.   การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้

ในสาระส าคญั 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน  และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
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2. เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุ
ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท า
การของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับค าสัง่ซือ้ และค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนบัสนุนการขาย หรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาที่ เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
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4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 
 

5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการตลาดทุนหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ใบหนว่ยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
-  รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เช่น หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และ/
หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากดัสิทธิ  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่
เกินดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุและหนว่ยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบริษัทจดัการได้
ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  
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4. กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ที่  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 

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

5. กองทุนรวมนีม้ีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
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  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชื่อกรรมการ  
1. นายล ีไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 

3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จ านวน 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
เทา่กบั 118,208,809.84 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ ิ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลห์ีละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรต ิ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 
17. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัดิ ์ กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
 
5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 

ช่ือ ต าแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทาง
บญัชี,เกียรตนิิยมอนัดบั1), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิตศิาสตร์บณัฑติ, มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์  
ทัว่โลก, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset 
Management 

 Senior Consultant, Price Water House 
Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการ
ลงทนุสินทรัพย์     

ทัว่โลก 
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ช่ือ ต าแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้อ านวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
    บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
    บลจ.ฟินนัซา่ จ ากดั 
 นกัวเิคราะห์, ฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ
(การเงิน), University of 
Amsterdam, Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต, 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตนิิยมอนัดบั 1) 

 ผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทสิโก้ จ ากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์*, CFA  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ),
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior 
Portfolio Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 
Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 
6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
4. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
5. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
7. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
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11. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั: โทรศพัท์ 0-2949-1999 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั: โทรศพัท์ 0-2857-7000 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี เอสที (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2648-1111 
19. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327,0-2359-0000 
20. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
21. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508,  0-2861-6090 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 
23. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
25. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
26. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
27. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
28. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 

 

และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

7.  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีค้ือ  

 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์  0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7  

นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ  20 

    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบักองทนุได้ที ่

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 

 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 
กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนีอ้ื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบัน
การเงินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามาถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้มีการจดัอนัดบั
ความนา่เช่ือถือ (Unrated) ที่มีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้กัมิได้มีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และมกัมี
การซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพย์ซึง่มีความโปร่งใสน้อยกวา่ และมีสว่นตา่งระหว่างราคาเสนอซือ้กบัราคา
เสนอขายที่กว้างกวา่ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารที่ผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ใดๆ ซึ่งท าให้การป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนดังกล่าวท าได้ยากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ผู้ ออกตราสารที่มีอัตรา
ผลตอบแทนสงูมกัมีความเสีย่งที่เกิดจากความไมแ่นน่อน เก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจท าให้ ผู้ออกตราสาร
ไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามก าหนด ซึง่สงูกวา่ผู้ออกตราสารที่มีผลตอบแทนต ่ากว่า เนื่องจากโดยทัว่ไป ตราสารที่
มีผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกว่า และอาจเป็นตราสารด้อยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผกูพนัอื่นๆ ที่มีอยู่
ของผู้ออกตราสารซึง่อาจได้รับการค า้ประกนัจากทรัพย์สนิทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผู้ออกตราสาร นอกจากนี ้ผู้ออกตราสาร
ดงักลา่วอาจไมไ่ด้ให้ค ารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ 
ซึง่สง่ผลให้ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มลูคา่ตลาดของตราสารที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
หรือ ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) เหลา่นีม้ีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงพฒันาการของธุรกิจมากกว่าตราสารที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งจะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มที่จะมีความออ่นไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกวา่ตราสารที่จะได้รับการ
จดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ บริษัทที่ออกตราสารเหลา่นีม้กัจะมีหนีส้งู (highly leveraged) และ
อาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ที่การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมี
ผลกระทบต่อตลาดส าหรับตราสารประเภทนีอ้ย่างร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบ ต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี ้
นอกจากนี ้มีความเป็นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกตราสารที่จะ
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ท าให้มีความเสีย่งจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่วมากขึน้ 
 
2. ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบง่บอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ที่อยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดัการกองทนุจะท า
การติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่งๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถบริหารความเสี่ยง
ได้ดียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัส าคญัจะได้ 
พิจารณาปรับเปลีย่นแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
คือความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที่กองทนุเข้าไปลงทนุ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุตา่งประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
4. ความเสี่ยงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
ความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทนุในตราสารที่มีคุณภาพดีทัง้ในด้านความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร 
 
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
ความเสี่ยงทั่วไปที่ราคาของตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลอืยิ่งยาวนานเทา่ไร การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเสี่ยงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่าง
สม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 
 
6. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ท าให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง  

 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมีต้นทนุส าหรับการท า
ธุรกรรมป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
 
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security)  
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions) 
หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจุดประสงค์ ท าให้เป็นการ
จ ากดัความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 

6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าให้ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุตา่งประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
9. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทนุลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อก าหนด 
กฎเกณฑ์ หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอุื่นๆ ที่อาจท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงอาจท าให้กองทนุเกิดความเสีย่งจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อ
ผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศที่กองทนลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพื่อลด
ความเสีย่งในสวนนี ้
 
10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงนิฝาก 
ในกรณีที่บริษัทจดัการน าเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบนัการเงินเพื่อและในนามของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมี
ความเสีย่งตอ่การขาดทนุจากเงินฝาก และอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงอนัเนื่องมาจากการช าระคืนเงินฝากก่อนก าหนด 
หรือการที่สถาบันผู้ รับฝากเงินใช้สิทธิใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของเงินฝาก ผู้ที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนควร
ประเมินความนา่เช่ือถือของเงินฝากและสถาบนัผู้ รับฝากเงิน การเปลีย่นแปลงของความนา่เช่ือถือของสถาบนัผู้ รับฝากเงิน 
จะมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหนว่ยลงทนุในกองทนุ  นอกจากนี ้หากสถาบนัผู้ รับฝากเงินท าการช าระเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ลา่ช้ากว่าวนัที่ครบก าหนด การจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะล่าช้าออกไปจนกว่ากองทุนจะได้รับการช าระเงินจาก
สถาบนัผู้ รับฝากเงินดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามหากไมม่ีการช าระเงินดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนจากเงินลงทนุ
ในสว่นนีไ้ด้ 
 
11. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซึ่งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 
การขาดสภาพคลอ่งของตราสารที่กองทนุลงทนุเกิดจากการที่กองทนุไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม
และภายในระยะเวลาอนัสมควร เพื่อน าเงินมาช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เนื่องจากกองทนุอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัและข้อก าหนด
การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินท่ีลงทุน ตามที่ระบุในข้อก าหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินดงักล่าว และตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศที่กองทนุเข้าลงทนุ ข้อจ ากดัและข้อก าหนดการจ าหน่ายจ่ายโอนดงักลา่วอาจเป็นการควบคมุหรือ
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จ ากดัสภาพคลอ่งของทรัพย์สนิที่กองทนุลงทนุ และอาจมีผลกระทบตอ่มลูค่าของทรัพย์สินท่ีลงทนุ อีกทัง้อาจไม่มีตลาดรอง
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุตลอดระยะเวลาที่ลงทนุ นอกจากนี ้ในกรณีที่มีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะต ่ากว่า
ราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาที่กองทนุซือ้ทรัพย์สนิดงักลา่ว ทรัพย์สนิท่ีเสนอขายอาจอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัการโอน
บางอยา่ง และสามารถโอนให้แก่ผู้ รับโอนบางรายเทา่นัน้ 
 
การซือ้ขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคลอ่งมกัจะต้องใช้เวลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือสว่นลดส าหรับผู้ ค้า 
(dealer discounts) และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ สงูกว่าการซือ้ขายตราสารการเงินที่สามารถซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ การขาดสภาพคลอ่งในบางตลาดยงัอาจก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมากแก่กองทนุและผู้ลงทนุเป็นครัง้คราว 
นอกจากนี ้มลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุซึ่งน ามาใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ อาจ
มิใช่มลูคา่ที่กองทนุจะได้รับเงินจริงเมื่อมีการจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
 
เนื่องจากกองทุนนีอ้าจลงทุนในตราสารหนี ท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือ ที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าให้มีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของตราสารที่กองทนุ
ลงทนุ มากกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
อาจลดความเสีย่งด้านนีล้งได้จาก การเลอืกลงทนุในตราสารที่มีอายใุกล้เคียงกบัอายกุองทนุและจะถือตราสารจนครบอายขุอง
ตราสารนัน้ จึงท าให้ความเสีย่งด้านนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 
 
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงนิตามภาระผูกพันเม่ือครบก าหนดเวลา 
ความเสี่ยงขัน้พืน้ฐานอย่างหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการลงทนุของกองทุนคือความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่       
ผู้ออกตราสารท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนัผู้ รับฝากเงิน หรือคูส่ญัญาของกองทนุ จะไมส่ามารถช าระเงินให้แก่กองทนุได้เมื่อถึง
ก าหนดช าระ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาการในทางลบของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมการแข่งขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า ดังนัน้ ถึงแม้ว่าบริษัทจัดการจะคาดหมายว่าผู้ออกตราสารที่
กองทนุลงทนุ สถาบนัผู้ รับฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทนุเหลา่นีจ้ะมีความมัน่คงแต่องค์กรเหลา่นีอ้าจประสบกบัการ
ขาดทนุ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปลีย่นแปลงขององค์กรอยา่งมีนยัส าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คง
และความสามารถในการช าระหนีข้ององค์กรให้แก่กองทนุได้ 
 
เนื่องจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าให้มีความเสี่ยงด้านความ
มัน่คงของคูส่ญัญามากกวา่การลงทนุในกองทนุท่ีจะลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากที่มีอันดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบั
ที่สามารถลงทนุได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสีย่งด้านนีล้งได้จากการเลอืกลงทนุในตราสารหนีห้รือสถาบนั
ผู้ รับฝากเงินที่มีความน่าเช่ือถือ และผู้ออกตราสารหนีห้รือสถาบนัผู้ รับฝากเงินมีความสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในขัน้ดี
ตามประวตัิการด าเนินการขององค์กรดงักลา่ว 
 
อีกทัง้ คูส่ญัญาตามธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงที่กองทนุเข้าท าอาจมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาด
สภาพคลอ่งที่จะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั เนื่องจากกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ดังนัน้ ในกรณีที่คู่สัญญาตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าดังกล่าวของกองทุนไม่สามารถ
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ด าเนินการได้ตามสญัญาประเภทอื่น ผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไว้  อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ
จะเข้าท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วกบัธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ที่อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาใน
การท าธุรกรรมก่อนลงทนุและติตตามวิเคราะห์อยา่งตอ่เนื่อง จึงท าให้ช่วยลดความเสีย่งจากคูส่ญัญาดงักลา่วได้ 
 
13. ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (Basis Risk) 
กองทนุอาจเข้าท าธุรกรรมอนพุนัธ์เพื่อการบริหารความเสีย่ง เพื่อท่ีจะ  
(1)  ป้องกนัการเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึน้ในมลูค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทนุ อนัเนื่องมาจากความผนัผวนในตลาด
และการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา  
(2)  คุ้มครองผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealized gains) บนทรัพย์สนิของกองทนุ  
(3)  เอือ้อ านวยตอ่การขายและการลงทนุใดๆ ดงักลา่ว  
(4)  เพิ่มหรือรักษาผลตอบแทน สว่นตา่งหรือผลก าไรจากการลงทนุในกลุม่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(5)  ป้องกนัความเสีย่งจากการซือ้ขายเพื่อเก็งก าไรจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคา (directional trade)  
(6)  ป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกิดจากอตัราแลกเปลีย่นบนตราสารทางการเงินใดๆ ของกองทนุ  
(7)  ป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกิดจากราคาที่เพิ่มสงูขึน้ของตราสารทางการเงินท่ีกองทนุคาดหมายวา่จะเข้าซือ้ในอนาคต  
(8)  การด าเนินการเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร กองทนุไม่มีความจ าเป็นต้องป้องกนัความเสี่ยง
อยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นการเฉพาะส าหรับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือกลุม่ทรัพย์สินของกองทนุโดยทัว่ไป ถึงแม้ว่ากองทนุ
อาจเข้าท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งเพื่อท่ีจะลดความเสีย่ง ธุรกรรมนัน้อาจสง่ผลให้ผลด าเนินงานโดยรวมของกองทนุตก
ต ่าลงกวา่ในกรณีที่กองทนุไมไ่ด้เข้าท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งนัน้ เนื่องจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กองทนุเข้าท าเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งมีการเคลือ่นไหวของราคาแตกตา่งไปจากผลตอบแทนท่ีกองทนุตัง้ใจจะคุ้มครองความเสีย่ง 
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสีย่งด้านนีล้งจากการท่ีผู้จดัการกองทนุค านวณสดัสว่นในการป้องกนัความเสี่ยง
ที่เหมาะสมส าหรับกองทุน แต่ทัง้นี ้แม้มีการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจไม่สามารถ
ป้องกนัความเสีย่งได้ทัง้หมด และอาจท าให้กองทนุเสยีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึน้ หากตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางที่คาดการณ์ไว้ 
 
14. ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 
ผู้ลงทนุพึงตระหนกัว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑ์การจดัเก็บภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อ บริษัทจดัการมีความ
ประสงค์ที่จะให้การด าเนินการทัง้หมดเทา่ที่จะเป็นไปได้ของกองทนุเป็นไปในลกัษณะที่จะไมท่ าให้ถือได้ว่ากองทนุมีสถาน
ประกอบการอยูใ่นประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่กองทนุมีสทิธิได้รับอาจต้องถกูหกัภาษี ณ จ่ายและ
เสียภาษีก าไร (สว่นทุนหรืออื่นๆ) ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินที่กองทุนลงทนุหรือจากการโอนเงินลงทนุ ทัง้นี ้กฎหมาย
ภาษีในประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบต่อผู้ ลงทุน ผู้ ลงทุนต้องรับภาระ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด (ซึ่งรวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษีอื่นๆ 
หรือคา่ใช้จ่ายที่มีลกัษณะในท านองเดียวกนั) ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ 
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กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆ ในประเทศที่มีการลงทนุ เนื่องจากผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
ทัง้ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทนุสถาบนั จึงมีความเป็นไปได้ที่โครงสร้างการลงทุนแบบหนึ่งจะส่งผลให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุบางรายไมส่ามารถ  

(1) ได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาด้านภาษีซึง่ในประเทศไทยท ากบัประเทศที่มีการลงทนุ หรือ  

(2) เรียกร้องเครดิตส าหรับภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ที่จ่ายดงักล่าว ดงันัน้ ในการเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
ส าหรับกองทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาวตัถุประสงค์การลงทนุของกองทุนโดยรวม มิใช่วตัถุประสงค์การลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ 
 
15. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคิดภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการบญัญัติและมี
ผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่สงูถึงร้อยละ 30 ส าหรับการจ่าย
ดอกเบีย้และเงินปันผลที่มีแหลง่ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้แก่สถาบนั
การเงินตา่งประเทศ และเงินรายรับทัง้หมด (gross proceeds) ที่สถาบนัการเงินตา่งประเทศได้รับจากการขายทรัพย์สินที่
มีความเก่ียวข้องกับสหรัฐอเมริกาบางประเภทซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีที่สถาบันการเงิน
ตา่งประเทศดงักลา่ว (ซึง่รวมถึงกองทนุ) ไมไ่ด้เข้าท าและปฏิบตัิตาม ความตกลงกบักรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เว้นแต่สถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ได้รับการยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายดงักลา่วแล้ว 
 
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหกั ณ ที่จ่ายดงักลา่ว กองทนุอาจเข้าท าความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทนุคาดว่า
ความตกลงกบั IRS จะก าหนดให้กองทนุตกลงที่จะ (1) ขอรับข้อมลูเพื่อระบตุวับคุคลบางอย่างเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เพื่อพิจารณาว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น U.S. Person หรือนิติบคุคลต่างชาติซึ่งถือหุ้นโดย U.S. Personหรือไม่ และเพื่อให้
ข้อมูลระบตุวับคุคลเก่ียวกับผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบตัิตามข้อก าหนดการหกัภาษี ณ ที่จ่าย
และข้อก าหนดอื่นๆ เพื่อที่จะปฏิบตัิตามภาระผูกผนัในการรายงานข้อมลูตามความตกลงกับ IRS ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายใดไม่ปฏิบตัิตามค าร้องขอเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในความตกลงกบั IRS จากกองทุน หรือ
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจจ าเป็นต้องหกัภาษี ณ ที่จ่ายสงูถึงร้อยละ 30 จากการช าระเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินปันผลและ
จ านวนเงินไถ่ถอน) ซึง่มีขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ในการเปิดเผยข้อมลู หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่มิได้มีความตกลงกบั IRS ที่มีผลบงัคบั (กลา่วคือ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่ไม่เข้าร่วมในการท าความตกลงกับ IRS) เว้นแต่ สถาบนัการเงินนัน้ได้รับการยกเว้น
หรือถือวา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแล้วทัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะไมช่ าระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ส าหรับจ านวนเงินใดๆที่ถกูหกัตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจดัการอาจต้องจดัให้มีการ
จ าหน่ายหรือโอนหน่วยลงทุนซึ่งถือโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวตามที่
บริษัทจดัการร้องขอตามเง่ือนไขในความตกลงกบั IRS ของกองทนุ และจ านวนเงินสทุธิที่ได้จากการจ าหน่ายหรือโอนนัน้
อาจจะน้อยกวา่ราคาตลาดยตุิธรรมของหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยหรือโอนโดยทัว่ไป อยา่งไรก็ดี ภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ที่มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และภาระผูกพันที่มีแหล่งที่มาจากภายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงค้างอยู่ในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หรือวันท่ีตรงกับหกเดือนหลงัจากการประกาศใช้
ข้อบงัคบั US Treasury regulations ว่าด้วยการหกั ณ ท่ีจ่าย ส าหรับกลุ่มเงินประเภท “foreign passthru payments” 
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(แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึน้ภายหลัง) โดยภาระผูกพันดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลงัจากวันที่ 30 
มิถนุายน พ.ศ. 2557 (ภาระผกูพนัเหลา่นีเ้รียกวา่ “Grandfathered Obligations”) จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ที่
จ่ายตามกฎหมาย FATCA อยา่งไรก็ตามภาระผกูพนัซึ่งถือว่าเป็นภาระผกูพนัประเภททนุ และภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึ่ง
ไมม่ีก าหนดระยะเวลาแนน่อน (เช่น เงินฝากออมทรัพย์และเผ่ือเรียก) ไมม่ีสทิธิได้รับการยกเว้น (grandfathering) จากการ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 
นอกจากนี ้ถ้ากองทุนตดัสินใจที่จะไม่เข้าท าความตกลงกับ IRS กองทุนอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 
ส าหรับเงินบางประเภทท่ีต้องช าระให้แก่กองทนุ 
 
ที่ผา่นมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าท าความตกลงระหวา่งรัฐบาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง IGA”) 
หลายฉบบัที่เก่ียวข้องกบักฎหมาย FATCA ซึ่งถ้าประเทศไทยเข้าท าความตกลง IGA กบัสหรัฐอเมริกา กองทนุอาจไม่
จ าเป็นต้องเข้าท าความตกลงกบั IRS แต่อาจจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่ประเทศไทยตราขึน้เพื่ออนวุตัรให้เป็นไปตาม
ความตกลง IGA นัน้ 
 
บริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองได้วา่การช าระเงินให้แก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินของกองทนุ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่
ลงทุน จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้าการช าระเงินให้แก่กองทุนในสว่นที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินของกองทนุต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ที่จ่าย ก็อาจสง่ผลให้มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ลงทนุก่อนก าหนด
ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแม้ว่า ผู้ลงทนุในกองทนุจะได้ปฏิบตัิตาม
การร้องขอข้อมลูระบตุวับคุคลและยินยอมให้บริษัทจดัการด าเนินการน าสง่ข้อมลูดงักลา่วให้แก่ IRS แตก่ารช าระเงินให้แก่
กองทนุก็ยงัอาจถกูหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตวักลางที่ถือทรัพย์สินอยู่แทนกองทนุต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย 
เนื่องจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรปรึกษาหารือกบัที่ปรึกษาทางด้านภาษีของตน
เก่ียวกบัภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ที่อาจเกิดขึน้กบักองทนุ ก่อนที่จะตดัสนิใจลงทนุ 
 
16. ความเสี่ยงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับทรัพย์สินที่ลงทุน (Withholding Tax) 
บริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองได้วา่จะไมม่ีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินท่ีพงึช าระให้แก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การช าระเงินให้แก่ตวักลางหรือกองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีลงทนุอาจถกูหกั ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสงูถึงร้อยละ 30 หากกองทุนหรือตัวกลางไม่ปฏิบตัิตามการร้องขอข้อมูลระบุตวับุคคล 
เพื่อให้คู่สญัญาของกองทุนหรือตวักลางสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึ่งรวมถึงความตกลงกับ IRS ตามที่
กลา่วไว้ข้างต้น 
นอกจากนี ้แม้วา่ในเวลาที่กองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินใดๆ จ านวนเงินที่ต้องช าระให้แก่กองทนุเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ลงทนุ
ดงักลา่ว จะไม่ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีที่เก่ียวข้องอาจเปลี่ยนแปลงไป ท าให้จ านวนเงินที่ช าระ
ตามทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุดงักลา่วต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย หรือถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่สงูขึน้อนัเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัดงักลา่ว 
ซึง่ลกูหนีท้ี่เก่ียวข้องไมผ่กูพนัท่ีจะต้องชดเชยให้กบักองทนุ ในกรณีดงักลา่ว กองทนุอาจจะไมส่ามารถรับประโยชน์จาก (ก) 
อนุสญัญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ท าการช าระเงิน หรือ (ข) กฎหมายที่ใช้บงัคับอยู่ในปัจจุบันใน
ประเทศของลกุหนีท้ี่เก่ียวข้องของกองทนุ ในกรณีที่กองทนุได้รับช าระดอกเบีย้จากจ านวนเงินสทุธิภายหลงัจากที่หกัภาษี 
ณ ที่จ่ายแล้ว เงินปันผลหรือผลตอบแทนที่พงึช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็จะถกูก าหนดโดบอ้างอิงจากจ านวนเงินรับสทุธิ
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ดงักลา่ว ซึ่งภาษีดงักลา่วจะลดจ านวนเงินที่สามารถน าไปช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่มี
สทิธิได้รับจ านวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภาษีหกั ณ ที่จ่ายนัน้ 
 
 

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ ผู้ลงทุนควรทราบ 
1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบนัการเงินประเภทที่มีอนัดบันา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non-Investment Grade) หรือไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารหนีท้ี่กองทนุจะ
เข้าลงทนุอาจไมไ่ด้ให้ค ารับรองทางการเงินใดๆ รวมถึงค ารับรองที่จะไมก่่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของกองทนุในตราสารหนี ้
ดงักลา่วอยูภ่ายใต้บงัคบัของการไถ่ถอนหรือช าระคืนก่อนก าหนด ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ออกตราสารหนีช้ าระคืนเงินต้นตามตรา
สารหนีท้ี่กองทนุถืออยูก่่อนเวลาที่คาดหมายไว้ หรือสง่ผลให้สถาบนัผู้ รับฝากเงินช าระคืนเงินฝากให้แก่กองทนุก่อนก าหนด 
ดงันัน้บริษัทจดัการจึงไมส่ามารถรับรองวา่จะบรรลเุป้าหมายอตัราผลตอบแทนที่ประมาณการของกองทนุ 
 
2. ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 
ผู้ลงทนุเข้าใจและทราบถึงโอกาสที่บริษัทจดัการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบั
กองทุน ในกรณีที่มีปัยหาที่เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีกรณีที่บริษัทจดัการใช้ดุลยพินิจโดยสจุริตแล้วเห็นว่าถือเป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง บริษัทจดัการอาจด าเนินการตามที่เห็นว่าจ าเป็นหรือเหมาะสมเพื่อแก้ไขความขดัแย้งดงักลา่ว 
โดยเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (และเมื่อได้ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่มี
ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึน้จากความขดัแย้งเหลา่นัน้) การด าเนินการเหล่านีอ้าจรวมถึงการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่
กองทนุลงทนุซึง่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่เป็นอิสระ โดยในการนี ้บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ ลงทุนแต่ละรายได้ทราบถึงการมีอยู่ของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือที่อาจเกิดขึน้ได้
ดงักล่าวแล้ว และหากบริษัทจัดการได้ด าเนินการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกรอบแห่งกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว ผู้ลงทนุจะสละสิทธิเรียกร้องส าหรับความรับผิดใดๆ ที่
เกิดขึน้จากการมีอยูข่องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ดงักลา่ว 
 
3. ความเสี่ยงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) 
หนงัสือชีช้วนฉบบันีม้ีข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเก่ียวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชีช้วนฉบับนี ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ข้อความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

1. ข้อความเก่ียวกบักลยทุธ์โดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เป้าหมายของการลงทนุ 

2. ข้อความประมาณการตัวเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทุนที่กองทุนอาจได้มา หรือขนาดของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทนุอาจได้มาในการลงทนุดงักลา่ว 

3. ข้อความเก่ียวกบัประมาณการหรือการคาดการณ์ผลตอบแทน หรือผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 
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4. ข้อความเก่ียวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทนุเพื่อด าเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดั
เพียงการใช้ทรัพย์สนิของกองทนุ และขนาดและลกัษณะของคา่ใช้จ่ายที่บริษัทจดัการคาดวา่จะเกิดขึน้ บคุลากรและ
บริการอื่นที่กองทนุอาจใช้บริการ 

5. ข้อความใดๆ ที่ใช้ค าวา่ “คาดการณ์” “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถ้อยค าในท านองเดียวกนั 

6. ข้อความใดๆ ที่มิใช่ข้อเท็จจริงย้อนหลงั 

ข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงความเห็นในปัจจุบนัของบริษัทจดัการเก่ียวกบัเหตกุารณ์ใน
อนาคต และอยูภ่ายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมตุิฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงปัจจยัความเสี่ยงดงัที่
ระบขุ้างต้น ถึงแม้วา่บริษัทจดัการมีความเช่ือวา่คาดหมายที่แสดงอยูใ่นข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต
มีความสมเหตสุมผล แตบ่ริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองวา่ความคาดหมายเหลา่นัน้จะถกูต้อง 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
 

อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 

1 ตราสารภาครัฐไทย 
 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเป็นประกนั  
 

ไมเ่กิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ  SN หรือศกุกูที่ผู้ออก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
 

อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า 
                              แหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั  
       นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  
       regulated market 
 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้  
 6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

      6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุูกที่      
ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel II 
 6.1.2  มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade 
      6.1.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
                 6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไป

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระ

หนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
 

อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 

มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น                               
บคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  
5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

                              6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 
วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่น
ระบบของ regulated market 

6.2  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.2.1  reverse repo 
       6.2.2  OTC derivatives 

6.3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือ
ข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่น
ระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหนว่ยดงักลา่วที่อยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหนว่ย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
1 หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศทีคู่ส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนั
หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  
      
 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต ่

อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
       ใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange  

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) ** 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
 

อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี     
  เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ  
  คงเหลอื ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี  
      
 
 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MF ได้ด าเนินการให้มี
การรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ 
ออกใหม)่ 
 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ 
 

อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก       
เกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ  
buy & hold ที่ลงทนุใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 
ที่มีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมกีาร
ลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายุ
กองทนุ) 
 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก ่ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น 
การลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา  
(single entity limit)  แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 
SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3  และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 :  
       อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือ 
       คูส่ญัญา  (single entity limit)        
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่

มี credit rating 
 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ 
6.2 ตราสาร Basel III 
6.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 6.1 - 6.2 
 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
7 derivatives ดงันี ้

7.1  การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่ม ี
       วตัถปุระสงค์เพื่อ 
       การลดความเสีย่ง    
       (hedging)  

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

7.2  การเข้าท าธุรกรรม  
       derivatives ที่มิใช ่
       เพื่อการลดความเสีย่ง  
       (non-hedging) 

global exposure limit 
7.2.1  กรณีกองทนุไม่มกีารลงทนุแบบซบัซ้อน4 
          จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

 
7.2.2  กรณีกองทนุมีการลงทนุแบบซบัซ้อน4 
          จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 
          ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ที่มีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าที่มคีวามซบัซ้อน (exotic derivatives) 

4 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านกังานประกาศก าหนด 

** หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ  MF ไม่มีข้อก าหนด
เก่ียวกบั product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)5 ของ     
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ.อาจ
น ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุด้วยก็ได้ โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด6 ให้ใช้
อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ  36 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
1.2  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสาร ที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment   grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้  การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั
รวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3  ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็น
รายครัง้เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing  ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ        
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บคุคลดงันี ้
 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 2. ธนาคารออมสนิ 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
 6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
 7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
 8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 
 

2 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  
 

51หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วย
การลงทนุของกองทนุ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
อัตราตาม
โครงการ  

เรียกเก็บจริง  
1/12/2562-30/11/2563(1) 

เรียกเก็บจริง  
1/12/2561-30/11/25622(1) 

เรียกเก็บจริง  
4/12/2560*-30/11/2561(1) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)  ไม่เกิน 2.64825 0.9951 0.9951 0.9943 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน  2.14(2) 0.8025 0.8025 0.8021 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.08025(2) 0.0321 0.0321 0.0318 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  ไมเ่กิน  0.4280(2) 0.1605 0.1605 0.1604 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)     

2.1  คา่สอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง 0.0411 0.0738 0.0905 
2.2  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 0.0002 0.0006 0.0052 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด  ไม่เกิน 5.35(3) 1.0364 1.0695 1.0900 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้ 
หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
2563 

เรียกเก็บจริง 
2562 

เรียกเก็บจริง 
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (4) ไมเ่กิน 2.00 ยกเว้น ยกเว้น N/A 
2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (4) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น ยกเว้น N/A 
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ   
3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า (4) ไมเ่กิน 2.00  ยกเว้น  ยกเว้น N/A 
3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก(5) ไมเ่กิน 1.00  0.25  0.25 N/A 
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี N/A 
5. คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ทีอ่ยู ่และการออกใบหนว่ยลงทนุ(6) รายการละ  50 บาท รายการละ  50 บาท รายการละ  50 บาท N/A 

*วนัจดทะเบียนกองทนุ 
หมายเหต ุ 

1 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 
2 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุ ของช่วงตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
3 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเฉล่ียทัง้ปี  
4 ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียด

หลกัเกณฑ์การคดิคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
5 อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัท าการล่าสดุก่อนหน้าวนัท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การ

บริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว  
6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการ 
 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกระท าการ
ดงักลา่วโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย
ท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน        4  ธ.ค. 60 
วันสิน้สุดรอบบัญชี            30 พ.ย. 63 

  

 
- ผลตอบแทนที่มีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 
-   ตวัชีว้ดั : ดชันี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน 

เพื่อเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นการท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 90 ดชันี Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นที่ไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 10 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิย่ืนยนัถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

 
ผลขาดทุนสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : - 15.2201% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
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ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

6.05% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
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ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

--ไมม่ี-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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ค าเตือน / ข้อแนะน า 
 

 
 
 

 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ี่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่ลงทนุได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(unrated bond) ในอตัราสว่นที่มากกวา่อตัราสว่นของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจากการผิด
นดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึ่งสง่ผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้จ านวนได้ และในการขายคืน
หนว่ยลงทนุผู้ลงทนุอาจจะไมไ่ด้รับเงินคืนตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

 กองทนุรวมมีความเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอื่นจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงู
กวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 การพิจารณาร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี เ้มื่อเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จาก
การลงทนุได้ 

 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

 ผู้ลงทนุไมส่ามารถน าหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหนา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลงทนุ 
และจะต้องคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรับตาม
ประมวลรัษฎากรด้วย ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและคู่มือภาษีให้เข้าใจ
ก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษี
ได้ที่บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการด าเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะ
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
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 บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการค านวนค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเสีย่งหากสนิทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจท าให้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเสีย่งได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

 ในกรณีที่ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ตา่งๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการ
จะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักลา่วเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักลา่วที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


