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      กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์

 UOB Smart Global Bond Fund : UOBSGB  
 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุทีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว 

อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

วันทไีดรั้บอนุมัตใิห้จัดตงัและจัดการกองทุนรวม : 13 ตลุาคม 2554 

วันจดทะเบียนกองทนุรวม      :       30 พฤศจิกายน 2554 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged 

ซงึเป็นกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของ

กองทุน โดยส่วนทีเหลือกองทุนอาจลงทนุในหรือมีไวซ้งึตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

เฉพาะตราสารหนีทีผูถื้อมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีทีผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนด (Callable 

Bond) โดยมีการกาํหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราทีผันแปรตามอตัราดอกเบียของสถาบนัการเงินหรืออตัรา

ดอกเบียอืน และไม่มีการกาํหนดเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอืนเพิมเติม และมีการลงทุนใน 

derivatives ทแีฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเป็น puttable / callable bond เท่านนั รวมถึงลงทุนในทรพัยส์ินตามประเภท

ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนงึ หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทนุทีกาํหนดไว ้ 

โดยปกติกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (derivatives) เพือปอ้งกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบ

ทงัหมด โดยจะปอ้งกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ ซงึจะปฏิบติัให้

เป็นไปตามเงือนไขและหลกัเกณฑที์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทงันี สดัส่วน

ของการปอ้งกนัความเสียง (Hedge Ratio) อาจมีการเปลียนแปลงไดใ้นกรณีทีมีมลูค่าการลงทนุทีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ

เปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั อนัเนืองจากการซือ/ขายกองทุน หรือการเปลียนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุกองทนุ Wellington 

Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกองทนุอาจจะทาํหรือไม่ทาํสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้เพือปอ้งกนัความเสียงดงักล่าวก็ได ้โดยขนึอยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุ 
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ผลตอบแทนทีผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ : 

โอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในตราสารหนีทวัโลก และถือเป็นการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์

ในต่างประเทศเพือลดความเสียงจากการมุ่งเนน้ทีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 
 
 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี10 สนิสดุวันท ี31 ตุลาคม 2564
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 

คําถามและคาํตอบเกยีวกับลกัษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทนุรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีไมก่าํหนดประเภทของผูล้งทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

2. กองทนุรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการเทา่ใด ? 

7,000 ลา้นบาท บรษัิทจดัการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

 

3. กองทนุรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลกัษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด? 

เพอืระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทวัไป และสถาบนัต่างๆ ไปลงทุนในหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายทีจะ

สรา้งผลตอบแทนทีดีใหแ้ก่ผูล้งทุนจากการลงทุนในตราสารหนีต่างประเทศทวัโลก โดยกองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คิดเป็นอตัราเฉลียต่อปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของ

กองทนุ และส่วนทีเหลือจะนาํไปลงทนุในหลกัทรพัยอื์นใดทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมนัียสาํคัญตอ่เงนิลงทนุของผู้ลงทนุ ? 

1. การเปลียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนลงทุน อนัเนืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

อตัราดอกเบีย ปัจจยัแวดลอ้มทางการเมือง กฎระเบียบการลงทนุ เป็นตน้ 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ 

 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมทมุ่ีงเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่อย่างไร? 

ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุ และไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

 

6. กองทนุรวมนีมรีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัทีสินสดุรอบบญัชีวนัที 31 ตลุาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนรวมต่างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสียงทสีาํคญั และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

 ลักษณะสาํคญัของกองทุน Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged 

ชอืกองทุน :  Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged 

ผูจ้ดัการกองทุน : Edward Meyi, Edward Hall 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย

การลงทนุ :  

กองทนุมีนโยบายการลงทนุเพอืแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการ

ลงทนุในตราสารหนีทวัโลกเป็นหลกั โดยผูจ้ดัการลงทนุจะบรหิารกองทนุ

เชิงรุกเพือมุ่งหวงัใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานทีดีกว่าดชันีเปรียบเทียบ 

Barclays Global Aggregate Index ผ่านการลงทุนในตราสารหนีที

หลากหลายทวัโลกและการบรหิารความเสียงทีเขม้งวดของบรษิทัจดัการ

กองทนุ โดยดชันีเปรยีบเทียบจะประกอบไปดว้ยตราสารหนีใน

หลากหลายภมูิภาคทีมีอายมุากกว่าหนงึปี โดยกองทนุจะเนน้ลงทนุใน

ตราสารหนีของผูอ้อกตราสารทีมีภมูิลาํเนาทวัโลก กองทนุอาจซอืและ

ขายพนัธบตัรทีออกโดยหน่วยงานรฐับาลและองคก์รภาครฐั ตราสารหนี

อืนทีออกโดยภาคเอกชนทงัแบบคงทีและอตัราดอกเบียลอยตวั 

หลกัทรพัยไ์ฮบรดิทีประกอบไปดว้ยหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หลกัทรพัยก์งึ

หนีกงึทนุทีอาจถกูปรบัลดมลูค่าตามสถานการณเ์ฉพาะทีไดร้ะบุไวแ้ละ

หลกัทรพัยกงึหนีกงึทนุทีอาจถูกแปลงสภาพตามสถานการณเ์ฉพาะทีได้

ระบไุว ้หลกัทรพัยที์เชือมโยงดว้ยเครดิตหรือดชันี (หลกัทรพัยที์รวม

คณุสมบตัิของหุน้กูแ้ละหุน้บรุมิสิทธิ) 

ทงันีกองทุนจะมีการลงทนุโดยกระจายความเสียงในหลากหลายประเทศ 

อตัราแลกเปลียน และผูอ้อกตราสาร เมือเทียบกบัตลาดตราสารหนีโลก

โดยทวัไป กองทนุจะทาํการซือขายส่วนใหญใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา, 

แคนาดา, ยโุรป, ญีปุ่ นและออสเตรเลีย 

Bloomberg Code : WELGUAH ID 

ISIN : IE00B1DRXX88 

วนัจดัตงักองทนุ :  สิงหาคม 1999 

Website : www.wellington.com 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)  

 

 

หมายเหตุ: ขอ้มลูกองทุนหลกั ณ วนัที 31 ตลุาคม 2563 

ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึง

ผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับขอ้กาํหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

 

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ? 

 วิธีการสังซือหน่วยลงทนุ  

ท่านสามารถลงทนุเป็นจาํนวนเงินขนัตาํ ดงันี 

การสงัซือครังแรก การสงัซือครังถัดไป 

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด 

ท่านสามารถสงัซอืหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี 

- บริษัทจัดการ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซอืคืนอนืทีบรษัิทจดัการแต่งตงัขนึ 

ผูล้งทนุสามารถชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครงัเดียวเต็มจาํนวนทีสงัซือ โดยชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงนิโอน 

เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรอืคาํสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกบัสาํนักงานของบริษัท

จดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทีรบัคาํสงัซอืภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทนุเท่านนั  

ในกรณีทีชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสังจ่ายเงิน ผูส้ังซือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัทีที

สงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือเขา้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรพัยที์บริษัทจัดการเปิดไว้

ของธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

และบญัชีสงัซอือืนๆ ซงึบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- Internet 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอนืๆ (ถ้าม)ี 

- การสังซือหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ์ืนๆ  

บริษัทจัดการอาจนาํเสนอวิธีการสงัซือหน่วยลงทุนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกสอื์นๆ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนาํเสนอวิธีการสงัซอืหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นการแกไ้ขโครงการ  
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ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอื์นๆบริษัทจัดการจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไวที้สาํนักงานของบริษัทจดัการ ผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซอืคืน และประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทงันี บริษัทจดัการดาํเนินการแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

- การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได ้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการกาํหนด 

ซงึอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการเท่านนั การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดหนงึ (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) เพอืซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขที

ระบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิัทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึไดห้ักค่าธรรมเนียมการสบัเปลียน

หน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง (ถา้มี)  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน โดย

บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดท้างเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตาม

เงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได ้ในกรณีทีบริษัทจัดการ

เห็นวา่การหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผูถ้ือหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเรืองดงักล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ สาํนกังานและสาขาของผู้สนับสนุน

การขายหรือรบัซือคืนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั พรอ้มทงัลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั 
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 วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทนุขนัตาํ ดงันี 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด 

ผูล้งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดที้บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ไดทุ้กวันทาํการซือขาย

หน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเรมิเปิดทาํการถึงเวลา 15.30 น. สามารถติดต่อไดท้ี 

- บริษัทจัดการ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

- Internet 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้าม)ี 

ท่านจะไดร้บัชาํระเงินภายใน 5 วนัทาํการนับตงัแต่วนัถัดจากวนัคาํนวนมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหน้บัรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกัษณะ

ในทาํนองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมไดร้ะบุเกียวกับวันหยุดทาํการในต่างประเทศ

ดงักล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอนัจะ

เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นตน้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีด

ครอ่มสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผูถื้อหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณียห์รือนาํส่งโดยผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน ตามทีผู้

ถือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการกาํหนดใหว้นัซือขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทาํการของกองทุนรวมใน

ต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว ้และ/หรือวนัทาํการของตลาดหลักทรพัยข์องประเทศทีกองทุนหลกัจดทะเบียน และเป็นวัน

ทาํการทีสามารถทาํการชาํระราคาและส่งมอบหลักทรพัย์ และ/หรือวันทาํการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ

ดงักล่าว และ/หรือวนัทาํการทีบรษัิทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั และ/

หรือตามทีบรษัิทจดัการจะประกาศกาํหนดเพมิเติม  

บรษัิทจดัการจะประกาศวนัทีเป็นวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) รวมถึงทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

ทงันีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีทีกองทุนไดร้บัผลกระทบ

จากการชาํระหรือรบัชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกัหรือตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทงันีบริษัทจะแจง้ให้

ผูถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถา้มี) 

รวมถึงทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บรษัิทจดัการมสีิทธิจะปฏิเสธการสงัซอืหน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี 

(1) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบรษัิทจดัการไดร้บัจากผูซื้อหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรือกรณีทีบรษิัทจดัการเกิด

ขอ้สงสยัว่าการซอืหน่วยลงทนุของผูซ้ือหน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

(2) กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบรหิารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ

พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจาํนวนเงินของการสงัซือหน่วยลงทุน ทังนีเพือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์อง

กองทุนรวมกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทนุตามคาํสังทรีับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทนุไว้อย่างไร? 

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด

ไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บรษัิทจัดการพิจารณาโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ มีความเชือโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเกิด

กรณีทีเขา้เหตดุังต่อไปนี  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรือ 

(ข) มีเหตทีุทาํใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน

ไม่ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทงันี การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะดาํเนินการ

ดงัต่อไปนี  

(1) เลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกินสิบวันทาํการนับแต่วันทีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบเรอืงดังกล่าวดว้ยวธีิการใดๆ โดยพลัน 

(3) แจ้งการเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทงัจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการไดร้ับ

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชนต์ามข้อ (2) ต่อสาํนกังาน

โดยพลนั ทงันี บรษิัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการแทนก็ได  ้

(4) ในระหว่างการเลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้

บริษัทจัดการรบัซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยตอ้งชาํระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลาํดบัวันทีส่งคาํสังขายคืน

ก่อนหลงั 
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การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1.  บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงั

ขายคืนหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี 

โดยได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว ซงึให้กระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วันทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการ

ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนกังาน 

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล   

(ข)   ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจุาํเป็นอนืใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึง

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนยัสาํคญั 

(ก)  ตลาดซือขายหลักทรพัยที์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือขายได้ตามปกติ ทงันี เฉพาะใน

กรณีทีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยที์ซือขายในตลาดซือขายหลกัทรพัยแ์ห่งนนัเกินกว่ารอ้ยละสิบของ

มูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตุการณที์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตทีุทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ 

ซงึเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสังซือ หรือคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุด

รบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย หากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี 

(ก)  บรษัิทจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนนั ๆ มีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี 

1.   การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2.   การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรือ 

3.   การกระทาํทีเป็นการปฏบิตัิตามคาํสงัเกียวกับการยึดหรืออายดัทรพัยส์ิน โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมาย 

(ข)  บริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร

จัดการของตนอันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของ

เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุน

ของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัย์

และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ ซงึใหก้ระทาํได ้ไม่เกิน 3 วนัทาํการ 
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2. เมือปรากฏเหตตุามขอ้ 1. และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํ

สงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุน

ทวัไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาํการ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงันี ก่อนการเปิดรบั

คาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั

ทาํการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนันใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวันเปิดรบัคาํสังซือ หรือคาํสงัขายคืน

หน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีมีคาํสังซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเปิดขาย หรือรบัซือคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอนืและผูล้งทุนทวัไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสงัซือหรือคาํสัง

ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

3. ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการ

ใดๆ โดยพลัน  

4. ในกรณีทีวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวันทีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุดทาํการ

ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยดุรบัคาํสงัซอื และคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

สาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้เกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัในกรณีดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 

5 วนัทาํการก่อนถงึวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนนั โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรืองดงักล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขาย

หน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขาย หรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  

 
การหยดุขายหรือรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ

หยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดเ้ป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร 

แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทาํการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา

หยดุรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้
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4. วิธีการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได ้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดทีบริษัทจัดการกาํหนด 

ซงึอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม

เงือนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึไดห้กัค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทาง (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดปลายทาง 

 
5. กองทนุรวมนีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

ตามหลักเกณฑ์ทีสาํนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และ/หรือ ทีแกไ้ขเพมิเติม 

 

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกบัมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนได ้ทางเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ  www.uobam.co.th 
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 
 
1. กองทนุรวมนีมีการออกและสง่มอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- รูปแบบอืนใดตามทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงใหก้ับผูส้งัซือ

หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบทีมี

การเปลียนแปลง แกไ้ข หรือเพมิเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจัดการกาํหนด โดยผูส้งัซือหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขที

บริษัทจัดการกาํหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมรูปแบบและ/หรือเงือนไขในการออก

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และ 

ไม่ถือวา่เป็นการดาํเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกดัสิทธิ กรณีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทนุรวม บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เวน้

แต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนบั

คะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนทีถืออยู่ 

 

3. ช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ 

ไดที้เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  www.uobam.co.th  

 

4. กองทนุรวมนีมช่ีองทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถติดต่อไดที้  

- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท ์0-2786-2222  หรือ 

- สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท ์0-2033-9999    

 

5. กองทนุรวมนีมนีโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่ม ี  
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บุคคลทเีกียวขอ้งกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  
  
1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                           ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 

3. นายสญัชยั อภิศกัดิศิรกิลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนิช กรรมการ 

5. นายวนา พลูผล กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พูลผล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  

2.  นางสุนร ี  พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบตัิการ  

3.  นายเจิดพนัธุ ์  นิธยายน กรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ  

4.  นางสาวรชัดา  ตงัหะรฐั   กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จาํนวน 102 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 30 ตลุาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุนรวม  

เท่ากบั  9,018,744.77 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 30 ตลุาคม 2563) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน  
 

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนร ี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการ 

5. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการ 

6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

8 นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

10. นายปราโมทย ์ เลา้สมบรูณ ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล กรรมการ 

3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 

4. นายสิทธิศกัดิ ณฐัวฒุ ิ  กรรมการ 

5. นายชยัยนัต ์ จนัทนคีร ี  กรรมการ 

6. นายชยัพฤกษ ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 

7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

8. นางสาวนพรตัน ์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

9. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

10. นางสาวลินดา อบุลเรียบรอ้ย กรรมการ 

11. นายวีรยทุธ หลีหล์ะเมียร กรรมการ 

12. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัติ  กรรมการ 

13. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัดิ กรรมการ 

14. นางสาวอญัชลี งามวฒุิกลุ กรรมการ 

15. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ กรรมการ 

16. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร  กรรมการ 

17. นายกิตติพงษ ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

18. นางสาวสิรอินงค ์ ปิยสนัติวงศ ์ กรรมการ 

19. นายฐิติรฐั รตันสิงห ์  กรรมการ 

 

5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผดิชอบของผู้จัดการกองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 11 มกราคม 2564) 

 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณท์าํงาน 

ทเีกยีวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจนัทร ์องึถาวร*, 

CFA, CPA 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ,  

หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก 

 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การเงิน), 

Imperial College Management 

School, U.K. 

 บญัชบีัณฑติ (สารสนเทศทางบญัช,ี

เกียรตินิยมอนัดบั1),      

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 นิติศาสตรบ์ณัฑิต,       

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,  

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ,  

บลจ.ยูโอบี (ไทย) จาํกดั 

 Assistant Managing Director – Investment 

Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรพัยท์วัโลก 



      กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์    14 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณท์าํงาน 

ทเีกยีวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายกิตตพิงษ ์กงัวานเกยีรติชัย* 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), 

ฝ่ายการลงทนุสนิทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตร)์,             

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตร)์, 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

(เกยีรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสนิทรพัยท์วัโลก, 

    บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรพัยท์วัโลก,   

    บลจ.ฟินันซ่า จาํกดั 

 นกัวิเคราะห,์ ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์  

บล.นครหลวงไทย จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรพัยท์วัโลก 

นางสาวสิริอนงค ์ปิยสันติวงศ,์ CFA 

ผูอ้าํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรพัยท์วัโลก 

 วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต (การเงิน), 

University of Amsterdam, 

Netherlands 

 วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต (Health 

Services Research), University of 

Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต, จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรพัยท์วัโลก,  

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอม็บี-พรนิซิเพิล จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 

 ผูจ้ดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Pricing Specialist, บริษัท เมอรค์ จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรพัยท์วัโลก 

นายฐิตรัิฐ รตันสิงห*์, CFA  

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ,  

ฝ่ายการลงทนุสนิทรพัยท์วัโลก 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต           

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรพัยท์วัโลก, 

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอม็บี-พรนิซิเพิล จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ

สนิทรพัยท์วัโลก 

* ปฏิบติัหนา้ทีเป็นผูจั้ดการกองทุนและผูจั้ดการสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ถา้มี) 

 

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี มีดังนี 

1. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จาํกดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 

2. บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

4. บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

5. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท ์1115 

6. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

7. บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

8. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

9. บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

10. บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

11. บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

12. บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

13. บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมโิก ้จาํกดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 
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14. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

15. บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

16. บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

17. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

18. บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

19. บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

20. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

21. บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

22. บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

23. บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

25. บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

26. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

27. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

28. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

29. บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

30. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

31. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2861-5508, 0-2861-6090 

32. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

33. บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

34. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

35. บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

36. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

37. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

38. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

39. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

40. บริษัท หลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

41. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทรศพัท ์0-2016-8600 

42. บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-5100  

          หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนอนืๆ ทีบรษัิทจดัการแต่งตงัขึน 
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7.  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

8.  ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนนีคือ ? 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

นอกจากหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ยงัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชนข์อง

ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกยีวกับกองทุนรวมนี 
 

 

 

1. ลงทนุสามารถทราบขอ้มูลเพมิเติมเกียวกับกองทนุได้จากช่องทางใด ? 

ผูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักองทุนไดที้ 

-   บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

-   ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซอืคืน (ถา้มี) 

-   เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทนุเกนิข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด ? 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนไดที้เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม  
 

1. ความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารดงักล่าว จะบง่บอกถงึถงึศกัยภาพ ความสามารถในการทาํกาํไร ฐานะ

การเงิน และความเขม้แข็งขององคก์รธุรกิจ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีมีการขึนหรือลงในขณะนนัๆ  

แนวทางการบริหารความเสียง :  

 กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบรษัิทต่างๆ ทังทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอืนๆ และผูจ้ดัการกองทุนจะทาํ

การติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกลช้ิด ซึงจะช่วยใหก้องทุนสามารถบริหารความ

เสียงไดดี้ยิงขึน โดยหากมีการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงนิของบริษัทผูอ้อกตราสารอย่างมีนยัสาํคัญ

จะได ้พิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

2. ความเสียงของประเทศทกีองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) เนืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนต่างประเทศ ซงึความเสียงของประเทศทีลงทุนเป็นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ ความขดัแยง้

ทางสังคม ความเสียงดา้นการเมืองการปกครอง ขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย ซงึอาจมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะไดร้บั อีก

ทงักองทุน Templeton Global Bond Fund มีกรอบการลงทุนในตราสารหนีต่างประเทศทวัโลก รวมทงัอาจลงทุนในตราสารของ

ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) จึงอาจมีความเสียงจากการเปลียนแปลงภายในประเทศนันๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลียนแปลงผู ้บริหารประเทศ นโยบายของประเทศ มาตรการทางภาษี หรือข้อจาํกัดในการทาํธุรกรรมการแลกเปลียนเงิน   

เป็นตน้ ซงึอาจจะส่งผลใหไ้ม่สามารถชาํระหนีและนาํเงินออกนอกประเทศไดต้ามระยะเวลาทีไดก้าํหนดไว ้

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

Franklin Advisers, Inc.ซงึเป็นผูบ้ริหารกองทุน Templeton Global Bond Fund มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายภูมิภาค 

ทวัโลก ทาํให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกได ้และไดมี้การวิเคราะหค์วามเสียงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

สภาวะการลงทนุอย่างสมาํเสมอ รวมทงักระจายการลงทนุในตราสารหนีประเทศต่างๆ เพือลดความเสียงในส่วนนี 

 

3. ความเสียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึนลง 

เนืองจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น สถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง และกฎระเบียบต่างๆ ซึงส่งผล

กระทบต่ออัตราดอกเบีย ดชันีอา้งอิง และอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซงึส่งผลใหร้าคาของตราสารต่างประเทศ

เพมิขึนหรือลดลงไดต้ลอดเวลา  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง : 

Franklin Advisers, Inc.ซงึเป็นผูบ้ริหารกองทุน Templeton Global Bond Fund จะเป็นผูพิ้จารณากระจายความเสียง 

ในการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ และปรบัสดัส่วนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ ์รวมถึงเลือกสรร

ตราสารใหเ้หมาะสมกับสภาพตลาด ซึงจะเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ ซงึจะเป็นการลดผลกระทบ

จากความผนัผวนของเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึง 
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4. ความเสียงของการนําเงินออกจากประเทศทลีงทุน (Repatriation Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงนโยบาย

หรือขอ้กฎหมาย ซงึอาจส่งผลต่อการทาํธุรกรรมนาํเงนิเขา้-ออกในประเทศนนัๆ  

แนวทางการบริหารความเสียง : 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนเฉพาะตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) เท่านนั ทาํให้

ความเสียงดา้นนีอยู่ในระดับตาํ รวมทงับริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นนโยบายทางการเงินและ 

ขอ้กฎหมายประเทศทีกองทนุลงทนุอย่างสมาํเสมอ 

 

5. ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการทีไม่สามารถขายตราสารทีกองทนุไดล้งทุนไว้

ได ้หรือขายตราสารไม่ไดต้ามราคาหรือตามระยะเวลาทีกาํหนดไวไ้ด ้ทงันี สภาพคล่องของตราสารอาจจะขนึอยู่กับสภาพ

ขนาดของตลาดแต่ละประเทศทีกองทนุเขา้ไปลงทุนและสภาวการณใ์นตลาด ณ ขณะใดขณะหนึง 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

Franklin Advisers, Inc.ซงึเป็นผูบ้รหิารกองทนุ Templeton Global Bond Fund ซงึบรหิารกองทนุตามกรอบการลงทนุทีใช้

ในกลุ่มประเทศยุโรป ซงึกาํหนดใหต้อ้งมีสภาพคล่องเพยีงพอ ความเสียงดงักล่าวจึงอยู่ในระดบัทียอมรบัได ้

 

6. ความเสียงจากความสามารถในการชาํระเงินต้นและดอกเบยีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) เกิดจากผูอ้อก 

ตราสารหนีไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้และหรือดอกเบียไดต้ามกาํหนด ทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิอาจลดลงจากการดอ้ยค่า

ของตราสารหนีดงักล่าว และทาํใหก้องทนุขาดทนุ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

ในส่วนของกองทุน Templeton Global Bond Fund มีการบริหารเครดิตอยู่ในระดับทียอมรบัได ้โดยจาํกดัสดัส่วนการลงทุนใน 

Non-investment grade ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ อีกทงัสามารถวิเคราะห ์และเขา้ถึงขอ้มูลในเชิงลึกได ้เพือ

ลดความเสียงในส่วนนี โดยกองทนุยงัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของกองทนุโดยสถาบนัการจดัอนัดบั S&P ที AAA/V4 

และในส่วนทีเหลือ กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์จะลงทุนในสินทรพัยที์มสีภาพคล่อง โดยเป็นไปเพือการ

ดาํเนินงานของกองทนุ รอการลงทนุ ชาํระค่าใชจ้่าย หรือรกัษาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนในตราสารหนี บริษัท

จดัการจะวิเคราะหค์วามเสียงเกียวกับความสามารถในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุน

เฉพาะในตราสารหนีทีมีคณุภาพเพือลดความเสียงในส่วนนี 

 

7. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน ( Currency Risk ) เนืองจากกองทนุเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันดล์งทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Bond Fund เป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ อีกทังกองทุนหลักสามารถลงทุน 

ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหนา้ในรูปสกุลเงินอืนทีไม่ใช่สกุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ และแมว้่าโดยปกติกองทุนจะ

ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (derivatives) เพือป้องกนัความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทังหมด 

โดยจะป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ แต่ในอนาคตกองทุน

อาจจะทาํหรือไม่ทาํสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงดังกล่าวก็ได ้โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน 

ดงันนั กองทนุจงึยงัคงมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนของสกุลเงินดงักล่าว และอาจส่งผลใหเ้งิน

ตน้และอตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทมีความผนัผวนได ้
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แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

กองทุน Templeton Global Bond Fund มีนโยบายไม่ป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเต็มจาํนวน ผูล้งทุนจึงควร

รบัทราบความเสียงในส่วนนี แต่ในส่วนของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์จะลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ (Derivatives) หรือเครืองมือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศโดยจะใชก้ารวิเคราะห์

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพือคาดการณท์ิศทางอตัราแลกเปลียนเพือลดความเสียงนี ซึงอาจมีต้นทุนสาํหรบั

การทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ 

 

8. ความเสียงจากการทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) สัญญาซือขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึนผันผวน 

(volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพื์นฐาน ดงันนัหากกองทุนมีการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวย่อมทาํใหส้ินทรพัยมี์ความผันผวน

มากกว่าการลงทุนในหลักทรพัยพื์นฐาน (Underlying Security) ทงันี ในส่วนของกองทุน Templeton Global Bond Fund มี

นโยบายเขา้ทาํธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหนา้หรือสัญญาอนุพันธ์ เช่น สิทธิขาย (Put Option) สิทธิซือ (Call Option) 

สญัญาซือขายล่วงหนา้ (Futures) ตราสารหนีทีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงตวัแปร (Structured Product) เป็นตน้ โดย

กองทุนอาจเขา้ทาํธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือปอ้งกนัความเสียง (Hedging) หรือเพือเพิมประสิทธิภาพการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management)  

แนวทางการบริหารลดความเสยีง :  

กองทุน Templeton Global Bond Fund จะมีการควบคุมปริมาณการใชต้ราสารอนุพนัธ ์(Total Net Derivatives Exposures) ไม่

เกินกว่ามลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน และควบคุมความเสียงจากการใช้สญัญาอนุพนัธ ์(Total Gross Exposures) โดย

การลงทนุในสญัญาอนพุนัธข์ึนอยู่กบัวิจารณญาณของผูจ้ดัการกองทนุ Templeton Global Bond Fund 

สาํหรบักองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์อาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ

กองทนุ เพอืลดความผนัผวนในตลาดอตัราแลกเปลียน เพือประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วย ทงันี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียน ซงึมีวตัถุประสงคเ์พือลดความเสียงเท่านนั โดยการปอ้งกนัความเสียงดงักล่าว 

อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนที เพิมขึน หากอัตราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปในทาง 

ตรงขา้มกับทีกองทุนคาดการณไ์ว ้อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามสัญญาดังกล่าว 

ดงันนัเพอืลดความเสียงดงักล่าวกองทนุจะทาํธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึหรือธนาคารพาณิชย ์

ในการเขา้ทาํธุรกรรมซือขายล่วงหนา้เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ของ

กองทุน Templeton Global Bond Fund มีวตัถุประสงคเ์พือเพิมผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเพือเพิมประสิทธิภาพใน

การบรหิารจดัการเงนิลงทนุของกองทุน โดยผลของการทาํ Efficient Portfolio Management อาจทาํใหก้องทุนมีฐานะทาง

อตัราแลกเปลียนในหลายสกุลเงิน และมีอายุเฉลียของตราสารเปลียนไปจากตราสารทีกองทุน Templeton Global Bond 

Fund ถือครอง ผูล้งทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์จึงควรยอมรบัความเสียงจากอัตราดอกเบีย และ

อตัราแลกเปลียนอนัเกิดจากการทาํธุรกรรมสญัญาซือขายล่วงหนา้ของกองทนุ Templeton Global Bond Fund ได ้
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9. ความเสียงจากการลงทุนในตราสารทมีีอันดับความน่าเชือถือตาํกว่าระดับทีลงทุนได้ (Low-Rated or Non Investment 

Grade Securities Risk) กองทุน Templeton Global Bond Fund (กองทุนหลกั) สามารถลงทุนในตราสารทีไม่ไดร้บัการจัด

อนัดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสารทีมีอนัดับความน่าเชือถือตาํกว่าอนัดับทีสามารถลงทุนได ้(Non-

investment Grade) ในอตัราส่วนไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินสุทธิ เพือเพิมผลตอบแทนของกองทุน กองทุนจึงมีความเสียง

มากกว่าการลงทุนในตราสารหนีทีไดร้บัการจัดอนัดับความน่าเชือถือในระดับทีลงทุนได ้ คือ อาจมีความผันผวนของราคา 

ตราสารหนีทีลงทนุ และโอกาสในการผิดนดัชาํระหนีทีสงูขนึ  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

กองทุน Templeton Global Bond Fund (กองทุนหลกั) สามารถลงทุนใน Unrated securities และ Non-investment 

grade มากกว่าเกณฑที์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด (ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ) ดงันัน เพือ

ควบคุมความเสียงดังกล่าว และเพือใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด บริษัทจัดการจะ

ติดตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก และจะปรบัสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศและถือครองเงินสดหรือ   

ตราสารคณุภาพดีเพิมขนึ เพือลดความเสียงในส่วนนี 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

 

 

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

 2.1 กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

 2.2 กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ตาํกว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.1 หรือขอ้ 3.13.2  

ส่วนที 2 ขอ้ 1.1  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรือศุกกู ทีผูอ้อกจดัตงัขนึตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศทีไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนันบัแต่วนัทีลงทุน 

และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  

5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงนิทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษัิทหลกัทรพัย ์

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนักของทรพัยส์ินที

ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทุน   

ตอ้งขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์ินดงันี 

6.1 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ 

SN หรือศกุกู ทีผูอ้อกจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนนัใน

ต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ(แต่ไมร่วมสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธรุกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็น

ตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ 

และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศ ทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม   

ขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ 

ตอ้งขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment grade  

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

6.3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 3.13.2 ส่วนที 2 

ขอ้ 1.2 (ในส่วนโครงการ) ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจด

ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรือ

ของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหมี้การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขาย

ใน SET หรือในตลาดซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 

แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนักของทรพัยส์ินที

ลงทนุใน benchmark + 5% 

7 ตราสารอืนใดนอกจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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1 หรอืไม่เกิน 10% เมอืเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูลิาํเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทุนในตา่งประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลอืกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้

3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สญัญาในฐานะผูมี้ภาระผูกพนัมีภูมิลาํเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ได ้

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษัิททกุบรษัิททีอยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงนิกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนักของทรพัยส์ินทีลงทนุใน benchmark +10% 

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

 

 ส่วนท ี3 : อัตราสว่นการลงทนุทคีํานวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตวัแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใชเ้งนิ ทีนิติ

บคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษัิทเงินทนุ 

1.4 บรษัิทเครดิตฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็น MFทีมีอายุ

โครงการ < 1 ปีใหเ้ฉลียตามรอบ

อายกุองทนุ)  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอายุ

กองทนุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทมีีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งิน ทีมีเงือนไขหา้มเปลียนมือแต่ MF ได้

ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมาย

กาํหนด หรอืมีเงือนไขใหM้F สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขอ

อนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีทีออกใหม)่ 

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ 

หรือศุกกู ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

2.4.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที1 : อตัราส่วน 

การลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

2.4.2 มีcredit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่ม ี

credit rating 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซงึไดแ้ก ่

5.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อก

ทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรือศกุกู หรือ Basel lII ทีมีอนัดบั

ความน่าเชือทีตวัตราสารและผูอ้อกตราสารทีตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(non-

investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 ทรพัยส์ินดงันี 

6.1 ตราสารกงึหนีกงึทนุ  

6.2 ตราสาร Basel III 

6.3 derivatives หรือ SN ทีมี underlying เป็นตราสารตาม 6.1-6.2 

รวมกนัไม่เกิน 20% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเขา้ทาํธรุกรรม derivatives 

ทีมีวตัถปุระสงคเ์พือการลดความ

เสียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสียงทีมีอยู ่

8.2 การเขา้ทาํธรุกรรม derivatives 

ทีมิใช่เพือการลดความเสียง    

(non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซอ้น4 

จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% 

ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซอ้น4 

จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูค่าความ

เสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น” หมายความว่า การลงทนุในสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ทีมีกลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือการ

ลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมีความซบัซอ้น (exotic derivatives) 
4 รายละเอียดของการคาํนวณ ใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานประกาศกาํหนด 

*** หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั product limit 

 

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น 

1 ตราสารหนี ตราสาร Basel III และ     

ศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหนงึ (ไม่

รวมถึงตราสารหนีภาครฐัไทย หรอื  

ตราสารหนีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)
1
 ของผูอ้อก

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสุด ทังนี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อน

ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจ

นาํมูลค่าหนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตาม

งบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสินทางการเงินนนัจะตอ้งเป็นขอ้มูลทีมี

การเผยแพรเ่ป็นการทวัไป และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงิน

ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้

อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี

ของผู ้ออกราย  นนัเป็นรายครงั เวน้แต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารไดมี้การยืน

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ใหพิ้จารณา

เป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น 

1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่

และมี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment gradeหรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ลจ.ลงทุนเพือกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกนั

รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น

รายครงั เวน้แต่กรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี 

1. ธนาคารพาณิชยบ์รษิัทเงนิทนุหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บรษัิทหลักทรพัย ์

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม(1 – 9) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CISทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนนัอตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี 

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(1.1) มีขนาดเล็ก 

(1.2) จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

 (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
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1  
หนีสนิทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน

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

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 

รวมถึงกรณียงัไมค่รบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 

 

ทงันีการคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแกไ้ขเพมิเติม  



      กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์    29 

ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย

ลงทุนลงทุน 

   
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                       

ทเีรียกเก็บจากกองทนุรวม 
อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง (1) 

1/11/2562 - 31/10/2563 
เรียกเก็บจริง (1) 

1/11/2561 - 31/10/2562 
เรียกเก็บจริง (1) 

1/11/2560 - 31/10/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด               

(ทปีระมาณการได)้  
ไม่เกิน 1.8404 1.0165 1.0166 1.0200 

1.1  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 (2) 0.8560 0.8561 0.8600 

1.2  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 (2) 0.0321 0.0321 0.0300 

1.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 0.1284 (2) 0.1284 0.1284 0.1300 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย                    

(ทปีระมาณการไมไ่ด)้ 
 

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจรงิ 0.3644 0.2382 0.1500 

2.2 ค่าใชจ่้าย อนื ๆ ตามทีจ่ายจรงิ 0.0133 0.0083 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย                  

ทเีรียกเก็บจริงทังหมด 
ไม่เกิน 2.3754(3) 1.3942 1.2631 1.1700 

หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิมไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

2. อตัรารอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัยส์นิทงัหมดหกัดว้ยมลูค่าหนสีินทงัหมดทียงัไม่ไดร้วมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตงัแต่วนัถัดจากวนัทีคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิครงัลา่สดุจนถึงวนัทีคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ  ณ 

ปัจจบุนั ทงันี อตัราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิมหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนืใดทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

3. อตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทุนรวม  

4. อตัรารอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่หรือ

แตล่ะคนไม่เท่ากนัได ้โดยบรษัิทจดัการจะแจง้รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไวที้หนา้สาํนักงานของบริษัทจดัการ 

และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคนื (ถา้ม)ี และจะจดัใหม้ีขอ้มลูไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

5. ปัจจบุนัไม่มีค่าธรรมเนียมสบัเปลยีนเขา้ (แต่ตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

เรียกเก็บจริง 

2561 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (4) ไม่เกิน 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (4) ไม่เกิน 1.00 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (4)  

3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.00 ยกเวน้(5) 

3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก ไม่เกิน 1.00 ยกเวน้ 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  

10 บาทต่อหน่วย

ลงทนุ 500 หน่วย หรือ

เศษของ 500 หน่วย 

10 บาทต่อหน่วยลงทนุ 500 หน่วย                         

หรือเศษของ 500 หน่วย (6) 

5. ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกลุ ทีอยู่ และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท  รายการละ 50 บาท (6) 
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6. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัทียนืคาํขอทาํรายการ 

 

ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายจากทีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการขอ

สงวนสทิธิทีจะกระทาํการดงักลา่วโดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษัิทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 
ก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายทีเพมิขนึดงักลา่วโดยะจะเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการซอืขาย

หน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษัิทจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด์

ณ วนัที 31 ตลุาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

ธนาคาร ยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 1,089.13

มลูค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ

เงนิฝาก 112,498.29

อืนๆ -48,014.26

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (USD) 75,045.49

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 36,363.67

หนีสนิอืน -48,014.26

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นประเทศ IRELAND

หุน้สามญั 8,949,263.72

ทรพัยส์นิอนื 0.00

Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged 8,949,263.72

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 8,949,263.72

หน่วยลงทนุ 8,949,263.72

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 9,018,385.05

4,637.30สญัญาฟอรเ์วิรด์

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นสัญญาซอืขายล่วงหน้า

สัญญาทอี้างอิงกับอัตราแลกเปลยีน 4,637.30
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AA 7,418.95

AA -3,031.20

A- 249.55

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด์

ณ วนัที 31 ตลุาคม 2563

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

%NAV วันครบกาํหนดประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์

สญัญาฟอรเ์วิรด์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสียง 7,418.95 0.08 13/11/2563

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกัด (มหาชน) ปอ้งกนัความเสียง 249.55 0.00 13/11/2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า

อันดับความ

น่าเชือถือ

มูลค่าตาม

ราคาตลาด

กาํไร/ขาดทุน

-0.03 13/11/2563ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) ปอ้งกนัความเสียง -3,031.20



      กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์    33 

 

ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทนุ       30 พ.ย. 54 

วันสนิสดุรอบบัญช ี          31 ต.ค. 63 

 

 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

- ดชันีมาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรบัดว้ย

ตน้ทนุการปอ้งกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

- เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผล

การดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -10.6272% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ โกลบอล บอนด์ ฟันด ์

ตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที 31 ตุลาคม 2563 

 

10.27% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด์ 

ณ วนัที 30 ตลุาคม 2563 

 

ไม่ม ี

หมายเหต ุ: 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดที้ website ของบรษัิทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ขอ้แนะนํา 

 

 

 

 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ

รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทนุทเีสนอขายนัน 

 การลงทุนในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเมือเหน็ว่า

การลงทุนในกองทุนนีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขึน

จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีทมีีเหตกุารณไ์ม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทกีาํหนดไว้ในหนังสือชชีวน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพอืใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมือมีข้อสงสัยใหส้อบถามผู้ตดิต่อกับนักลงทุนให้เขา้ใจก่อนซือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 

จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์ทงันี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทนุเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอืนเพอืบริษัทจัดการเช่นเดยีวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอนืเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด

และสอบถามข้อมูลเพิมเตมิได้ทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศทีปิด

ไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทบีริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือตนเองได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 

เพอืทบีริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขายหลักทรัพยข์องพนักงานได้ 

 นักลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงอืนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีลงทุนในหลักทรัพยอ์้างอิงโดยตรง เนืองจากใช้เงินลงทุนใน

จาํนวนทน้ีอยกว่าจึงมีกาํไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์้างอิงโดยตรง 

 กองทุนรวมนีลงทุนในกองทุนหลักทีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเสียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย (ข้อมูล ณ วันท ี30 ตุลาคม 2563) 

 กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุทังหมด 

ดังนัน หากผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที 12 มกราคม 2564 
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