
   

  
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์
United Global Income Strategic Bond Fund : UGIS 

 
                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว  
  (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : 27 มกราคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม  :   9 กมุภาพนัธ์ 2560 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) 
เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ กองทนุเหลกั
เป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบริหารจดัการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
ซึง่จดทะเบียนท่ีประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund)  

PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) จดัตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้ตามระเบียบของ UCITS มีนโยบาย
ลงทนุในตราสารหนีอ้ย่างน้อย 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
กองทนุรวมตราสารหนีต้้องมีการลงทนุในตราสารหนี ้และทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ แตเ่น่ืองจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ 
มีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึ่งลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว 
(กองทนุหลกั) จึงสามารถกําหนดประเภทกองทนุตามช่ือหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัซึ่งเป็นกองทนุรวม
ตราสารหนีไ้ด้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้ตามระเบียบของ UCITS ได้กําหนดเร่ือง total 
securities ท่ีไม่ได้ขึน้ทะเบียนใน regulated market ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แต่ไม่ได้
กําหนดเร่ืองการมีข้อมลู public ของตราสารท่ีลงทนุซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์ไทยท่ีกําหนดให้ SIP คือตราสารท่ีไม่ได้ขึน้
ทะเบียนใน regulated market และไมมี่ข้อมลู public  

 



   

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management)  และจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณา
ป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์
เก่ียวกบัการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว   

กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงท่ีมี underlying เป็นตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 
(Puttable Bond) และตราสารหนีท่ี้ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่าง
แน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขการ
จ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และ/หรืออาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรืออาจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non-Investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และถือเป็นการกระจายการลงทนุ
ไปยงัหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 
 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 6 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2566
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ โดยกองทนุแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 
ดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ช่ือย่อ : UGIS-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (ช่ือย่อ : UGIS-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบุคลธรรมดา
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้จากสว่นต่างจากการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ 
(Total return) 

 หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (ช่ือยอ่ : UGIS-SSF) สําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือสง่เสริมการ
ออมระยะยาวของผู้ลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

30,000 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

เหมาะสําหรับเงินลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และสามารถยอมรับความ
เส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงูโดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม  

เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไม่
น้อยกว่า 10 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้หน่วยลงทุน ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะยาว และเหมาะ
สําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมุง่หวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทนุ
ส่วนท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจาก
กําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 
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4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 ผลการดําเนินงานของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) 

 ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงเป็นอัตราส่วน
เท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบท่ีมากที่ สุดต่อเงินลงทุนเป็น
อย่างไร  ?  

กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทนุ โดยกองทนุกําหนดอตัราสว่นการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักล่าวไม่เกินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุและกองทนุอาจมีผลตอบแทนของกองทนุต่ํากว่าผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ี
กองทนุไมไ่ด้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 

7. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี 
 

8. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 
 ลักษณะสาํคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I)  

ช่ือกองทุน : 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) มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างกระแส
รายได้ในระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุอยา่งรอบคอบ และมีวตัถปุระสงค์ในการ
สร้างการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาว กองทนุมีหลกัการสําคญัในการกระจายการ
ลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลก อยา่งน้อย 2 ใน 3 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่อาจรวมถึง 

(1)  ตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูกวา่อนัดบัท่ี



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  4 

สามารถลงทนุได้ (investment Grade) และอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ําวา่อนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) ท่ีออกโดยบริษัทเอกชนทัว่โลกทัง้ท่ีอยู่
ภายในกลุม่ยโุรป, และนอกกลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถงึกลุม่ประเทศกําลงัพฒันา 

(2)  ตราสารหนีภ้าครัฐ ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุม่ประเทศยโุรป, และ
ประเทศนอกกลุม่ประเทศยโุรป รวมถงึองค์กรท่ีเก่ีวข้องกบัภาครัฐของประเทศเหลา่นัน้ 

(3) ตราสารท่ีเก่ียวข้องกบั mortgage-related security และ Asset-backed securities 
อ่ืนๆ และ 

(4)  Foreign currency positions ซึง่รวมถงึสกลุเงินของประเทศกําลงัพฒันา และ 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัสามารถลงทนุใน loan participations and loan assignments  

อยา่งไรก็ตามการปรับสดัสว่นการลงทนุใน Sector ตา่งๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา ทัง้นีใ้นการลงทนุเหลา่นีส้ามารถทําได้ทัง้การลงทนุทางตรงในตราสาร และ
การลงทนุผา่นตราสารอนพุนัธ์ 

กองทนุจะมี Portfolio Duration อยูร่ะหวา่ง 0 – 8 ปี ขึน้อยูก่บัมมุด้านดอกเบีย้ของ
ผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (ต่ํากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa3 จากการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของ Moody หรือเทียบเทา่กบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ S&P or Fitch)   
ไมเ่กิน 50% ของมลูคา่ทรัพย์สนิ (โดยไมร่วมถงึตราสารท่ีเก่ียวข้องกบั mortgage-
related security และ Asset-backed securities อ่ืนๆ)  และสามารถลงทนุในตราสาร
หนีข้องกลุม่ประเทศกําลงัพฒันาไมเ่กิน 20% ของมลูคา่ทรัพย์สนิ 

กองทนุไมส่ามารถลงทนุในตราสารท่ีสามารถเปล่ียนเป็นตราสารทนุได้ (convertible 
securities) เกิน 25% ของมลูคา่ทรัพย์สนิ , ไมส่ามารถลงทนุในตราสารทนุ (equity) 
ได้เกิน 10% ของมลูคา่ทรัพย์สนิ, ทัง้นี ้เม่ือรวมการลงทนุของตราสารท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นตราสารทนุ, ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers’ 
acceptances จะต้องมีสดัสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สิน ทัง้นี ้กองทนุอาจ
สามารถลงทนุในตราสารท่ีไม่มีสภาพคลอ่ง (ซึง่หมายรวมถงึพนัธบตัร และตราสารหนี ้
อ่ืนๆ ท่ีถกูกลา่วถงึตานโยบายการลงทนุนี)้ ได้ไมเ่กิน 10% ของมลูคา่ทรัพย์สนิ 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ดแูลผลประโยชน์/ 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ 
ของกองทนุ : 

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

Bloomberg Benchmark Ticker : 

PIMINIA:ID 

LBUSTRUU Index 

Website www.pimco.com.sg

 

•  ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 

  
 
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้ จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
จนถงึเวลา 15.30 น. โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการลว่งหน้า โดยจะปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้
แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บ
เงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวธีิการอ่ืนๆ 

เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

- การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุอ่ืนในช่วงท่ีมีการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั  

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณี
เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการ
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ไม่อนุญาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัท
จดัการเป็นรายกรณี  

ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ 
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการ
เปิดบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุ
เปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ
นอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการ
ถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้
ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่การหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดี
ต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมติัและหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 
 
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ การ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้น
ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ
จดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีได้ระบไุว้ในโครงการจดัการ 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนย่ืนคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ได้โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
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ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณี
เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่
อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการ
เป็นรายกรณี 

ในการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมนัน้ บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาท่ีลงทุน และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนโอนย้าย
หน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน 
ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ทัง้นี ้
วนัท่ีลงทนุ หมายความว่า  วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการ
ออมในแตล่ะรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการ
ออมอ่ืน ให้หมายความถงึวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุเร่ิมแรกในกองทนุรวมเพ่ือการออมของรายการท่ีรับโอนนัน้ 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย
ลงทนุชนิดเพ่ือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/
หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ไปยงักองทนุรวม
เพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือ
การออมตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย
ลงทนุชนิดเพ่ือการออมอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง
เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (กองทนุ
เปิดต้นทาง) ไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน (กองทนุปลายทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการ
ทางเวป็ไซด์ของบริษัทจดัการ 
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(2) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการอ่ืน 

ก. กรณีท่ีกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เป็น
กองทนุเปิดต้นทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุ
ชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอีกกองทุนหนึ่ง ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน   

ข.    กรณีท่ีกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็น
กองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”)  

ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทัง้ดําเนินการให้มี
การจดัทําและสง่มอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ    
 
(3) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการออม
หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทนุ
อ่ืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุ
ชนิดเพ่ือการออม (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอ่ืน  
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วน 
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ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม (“กองทนุ
เปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการ ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออม
หรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน บริษัทจดัการจะ
โอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้รับคําสัง่จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนด
เป็นอยา่งอ่ืน 

หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิสาํหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียน (ขาเข้า) เป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็น
ว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยว่า 3 วนัทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสัง่
สบัเปล่ียน (ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
 
วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ 
ชีช้วนของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั 
โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดย
จะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 

ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายคืนหน่วยลงทนุในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการ
ถงึเวลา 14.00 น.  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์
หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

- บริษัทจัดการ 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 หลักเกณฑ์การซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ 

1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักล่าว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักล่าวจะทําให้จํานวน
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลกัฐานท่ี
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินตามมลูค่าหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกู
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักลา่ว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
จะนําเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัดงักลา่ว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่ง
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ  
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความ
ประสงค์ไว้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตาม
หลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 

 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุน
ตา่งประเทศจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของ
ตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ท่านจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 
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หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิสาํหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

ในการจดัการกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมนัน้ บริษัทจดัการจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัและเวลาท่ีลงทนุ และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุบริษัท
จดัการจะคํานวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In 
First Out – FIFO) ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุ หมายความว่า  วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมในแตล่ะรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการออม หรือ
หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน ให้หมายความถงึวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุเร่ิมแรกในกองทนุรวมเพ่ือการออม
ของรายการท่ีรับโอนนัน้ 

บริษัทจดัการจะจัดทําหนงัสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทนุกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือ
การออม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่ง
หนงัสือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือเป็นข้อมลูแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการ
ดําเนินการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลกัฐานให้เจ้าพนกังานของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน

ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีท่ีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 
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3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ 2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
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(2)  บริษัทจัดการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตสุมผล   
(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะ

ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้ มีอํานาจ

ตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้

ในสาระสําคญั 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้

การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุ
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยุดรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย 
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง 

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย
ลงทนุชนิดเพ่ือการออมไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมอ่ืน บริษัทจดัการจะโอนเงินลงทนุ
ในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้รับคําสัง่จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 
1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมรั่บโอนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทุนของ     

กองทนุรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจํากัดสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ี
เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

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

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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6.     ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างไร ? 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 
1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์    กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 

3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ) เทา่กบั         
7,266,633,014.24บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั) เทา่กบั 
842,887,577.92 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  (ชนิดเพ่ือการออม) เทา่กบั 25,510,398.32 บาท   
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ  
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ  
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
4. นายธนกร  ธรรมลงกรต กรรมการ  
5. นางสาวช่ืนสมุน  พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
6. นางสาวนพรัตน์  ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
7. นายวีรชยั  จนัเป็ง กรรมการ 
8. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
14   นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
15. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
16. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
17. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
18. นายนพพล  นราศรี กรรมการ 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม 

หน้าที่
ความ

รับผดิชอบ 

นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

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

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,  
เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบ ี(ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager,                                   
TISCO Asset Management 

 Senior Consultant, Price Water House Coopers
 

หวัหน้าฝ่าย
การลงทนุ 
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เกี่ยวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทนุรวม 

หน้าที่ความ
รับผดิชอบ 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์),                       
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต          
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity                                     
Assistant Portfolio Manager–Portfolio 
Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์,CFA
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam, 
Netherlands 

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

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต,  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,
 บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

นายนพพล นราศรี* 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ,                          
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต
     (การเงิน)  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมปิโตรเลยีม 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
      (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Fund Manager,                           
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 Pilot, บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
 Fixed Income Portfolio Manager,                  
บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Project Manager / Petroleum Engineer,     
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั 

ฝ่ายการ
ลงทนุ 
สินทรัพย์   
ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน UGIS-N UGIS-A UGIS-SSF 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777   - 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7000   

3. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500   
4. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555   
5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1428  - - 
6. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600   
7. บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2095-8999   - 
8. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621   
9. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294   
10. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543   
11. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั : โทรศพัท์ 0-2508-1567   

12. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) :   โทรศพัท์ 0-2658 -5050   
13. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) :    โทรศพัท์ 0-2659-8000   
14. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000 ,  0-2099-7000   
15. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234   

16. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456   

17. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) :    โทรศพัท์ 0-2635-3123   
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999   
19. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000   
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท์ 0-2782-2400   
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000   
22. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั :   โทรศพัท์ 0-2857-7000   
23. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677   
24. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) :  โทรศพัท์ 0-2658-8888   
25. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111   

26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800   
27. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600   
28. บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1621  - - 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797   
30. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100   
31. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั :                        

โทรศพัท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090 
   

32. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888   - 
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ช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน UGIS-N UGIS-A UGIS-SSF 

33. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111   - 
34. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2777-7777   - 
35. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000   
36. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000   - 
37. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888   
38. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั :  โทรศพัท์ 0-2026-5100   
39. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั :  โทรศพัท์ 0-2026-6222   
40. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   
41. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400   

42. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6333   - 
43. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 - - 
44. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 - - 
45. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 - - 
46. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั: โทรศพัท์ 0-2697-3700 - - 
47. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 - - 
48. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 - - 
49. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 - - 

  และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
 

 
7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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9.     รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
หรือ นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 
และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
 

    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 
กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนีอ่ื้นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบัน
การเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามาถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และท่ีไม่ได้มีการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหล่านีม้กัมิได้มีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และมกัมี
การซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพย์ซึง่มีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีสว่นต่างระหว่างราคาเสนอซือ้กบัราคา
เสนอขายท่ีกว้างกว่า นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งใดๆ ซึ่งทําให้การป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนดงักล่าวทําได้ยากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารท่ีมี
อตัราผลตอบแทนสงูมกัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไมแ่น่นอน เก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจทําให้ผู้ออก
ตราสารไมส่ามารถชําระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามกําหนด ซึง่สงูกวา่ผู้ออกตราสารท่ีมีผลตอบแทนต่ํากว่า เน่ืองจากโดยทัว่ไป 
ตราสารท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกว่า และอาจเป็นตราสารด้อยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผกูพนั
อ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ของผู้ออกตราสารซึง่อาจได้รับการคํา้ประกนัจากทรัพย์สินทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผู้ออกตราสาร นอกจากนี ้
ผู้ออกตราสารดงักลา่วอาจไม่ได้ให้คํารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่ภายใต้ข้อจํากดัเก่ียวกบัการ
ก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึง่สง่ผลให้ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มลูค่าตลาดของตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
หรือ ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่านีมี้แนวโน้มท่ีจะสะท้อนถึงพฒันาการของธุรกิจมากกว่าตราสารท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ ซึ่งจะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าตราสารท่ีจะได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ บริษัทท่ีออกตราสารเหลา่นีม้กัจะมีหนีส้งู (highly leveraged) 
และอาจจะไมมี่วิธีการจดัหาเงินทนุในรูปแบบอ่ืน ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจ
มีผลกระทบตอ่ตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอ้ยา่งร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของตราสารประเภทนี ้
นอกจากนี ้มีความเป็นไปได้ท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกตราสารท่ีจะ
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ทําให้มีความเส่ียงจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่วมากขึน้ 
 
2. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบง่บอกถงึถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะทํา
การติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด ซึง่จะช่วยให้กองทนุสามารถบริหารความ
เส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญั
จะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
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3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
4. ความเส่ียงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทัง้ในด้านความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 
 
5. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
ความเสี่ยงทั่วไปท่ีราคาของตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท่ี้มีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่าง
สม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
 
6. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
ความเส่ียงท่ีการลงทุนอาจประสบกับความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  

 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุจะป้องกนัความเส่ียงบางสว่น อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไมป่กติกองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตาม
ดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ ซึ่งอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุ
โดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   
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7. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วยอ่มทําให้สนิทรัพย์มีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Security)  

 
 
 
 
 
 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing positions) 
หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ ทําให้เป็นการ
จํากดัความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 
8. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุตา่งประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
9. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์ หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึง่มีผลต่อ
ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานต่างๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือลด
ความเส่ียงในสวนนี ้
 
10. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเงนิฝาก 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบนัการเงินเพ่ือและในนามของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมี
ความเส่ียงต่อการขาดทนุจากเงินฝาก และอาจได้รับผลตอบแทนท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด 
หรือการท่ีสถาบันผู้ รับฝากเงินใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของเงินฝาก ผู้ ท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทุนควร
ประเมินความน่าเช่ือถือของเงินฝากและสถาบนัผู้ รับฝากเงิน การเปล่ียนแปลงของความน่าเช่ือถือของสถาบนัผู้ รับฝากเงิน 
จะมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุในกองทนุ  นอกจากนี ้หากสถาบนัผู้ รับฝากเงินทําการชําระเงินท่ีถึงกําหนดชําระ
ล่าช้ากว่าวนัท่ีครบกําหนด การจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะล่าช้าออกไปจนกว่ากองทุนจะได้รับการชําระเงินจาก
สถาบนัผู้ รับฝากเงินดงักลา่ว อย่างไรก็ตามหากไม่มีการชําระเงินดงักล่าว ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนจากเงิน
ลงทนุในสว่นนีไ้ด้ 
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11. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซึ่งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 
การขาดสภาพคลอ่งของตราสารท่ีกองทนุลงทนุเกิดจากการท่ีกองทนุไม่สามารถจําหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาท่ีเหมาะสม
และภายในระยะเวลาอนัสมควร เพ่ือนําเงินมาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เน่ืองจากกองทนุอยู่ภายใต้ข้อจํากดัและข้อกําหนด
การจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินท่ีลงทุน ตามท่ีระบุในข้อกําหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินดังกล่าว และตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศท่ีกองทนุเข้าลงทนุ ข้อจํากดัและข้อกําหนดการจําหน่ายจ่ายโอนดงักลา่วอาจเป็นการควบคมุหรือ
จํากดัสภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ และอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าของทรัพย์สินท่ีลงทนุ อีกทัง้อาจไม่มีตลาดรอง
สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุตลอดระยะเวลาท่ีลงทนุ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะต่ํากว่า
ราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาท่ีกองทนุซือ้ทรัพย์สนิดงักลา่ว ทรัพย์สนิท่ีเสนอขายอาจอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการโอน
บางอยา่ง และสามารถโอนให้แก่ผู้ รับโอนบางรายเทา่นัน้ 
 
การซือ้ขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคลอ่งมกัจะต้องใช้เวลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือส่วนลดสําหรับผู้ ค้า 
(dealer discounts) และคา่ใช้จ่ายในการขายอ่ืนๆ สงูกวา่การซือ้ขายตราสารการเงินท่ีสามารถซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ การ
ขาดสภาพคล่องในบางตลาดยังอาจก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมากแก่กองทุนและผู้ลงทุนเป็นครัง้คราว นอกจากนี ้
มลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุซึง่นํามาใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ อาจมิใช่มลูค่าท่ี
กองทนุจะได้รับเงินจริงเม่ือมีการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
 
เน่ืองจากกองทุนนีอ้าจลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือ ท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทําให้มีความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของตราสารท่ีกองทนุ
ลงทนุ มากกว่าการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการ
อาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จาก การเลือกลงทนุในตราสารท่ีมีอายใุกล้เคียงกบัอายกุองทนุและจะถือตราสารจนครบอายขุอง
ตราสารนัน้ จงึทําให้ความเส่ียงด้านนีอ้ยูใ่นระดบัต่ํา 
 
12. ความเส่ียงที่เกดิจากคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงนิตามภาระผูกพันเม่ือครบกาํหนดเวลา 
ความเส่ียงขัน้พืน้ฐานอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนของกองทุนคือความเส่ียงด้านเครดิต ซึ่งหมายถึงความเส่ียงท่ี       
ผู้ออกตราสารท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนัผู้ รับฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทนุ จะไม่สามารถชําระเงินให้แก่กองทนุได้เม่ือถึง
กําหนดชําระ ซึ่งความเส่ียงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาการในทางลบของธุรกิจการเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดล้อมการแข่งขันหรือสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ดังนัน้ ถึงแม้ว่าบริษัทจัดการจะคาดหมายว่าผู้ ออกตราสารท่ี
กองทนุลงทนุ สถาบนัผู้ รับฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทนุเหล่านีจ้ะมีความมัน่คงแต่องค์กรเหล่านีอ้าจประสบกบัการ
ขาดทนุ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปล่ียนแปลงขององค์กรอย่างมีนยัสําคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อความมัน่คง
และความสามารถในการชําระหนีข้ององค์กรให้แก่กองทนุได้ 
 
เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทําให้มีความเส่ียงด้านความ
มัน่คงของคูส่ญัญามากกวา่การลงทนุในกองทนุท่ีจะลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทนุได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทนุในตราสารหนีห้รือสถาบนั
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ผู้ รับฝากเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผู้ออกตราสารหนีห้รือสถาบนัผู้ รับฝากเงินมีความสามารถในการชําระหนีอ้ยู่ในขัน้ดี
ตามประวติัการดําเนินการขององค์กรดงักลา่ว 
 
อีกทัง้ คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทนุเข้าทําอาจมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลงจึงขาด
สภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั เน่ืองจากกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนทัง้จํานวน ดังนัน้ ในกรณีท่ีคู่สัญญาตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าดังกล่าวของกองทุนไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามสญัญาประเภทอ่ืน ผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามท่ีกําหนดไว้  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการ
จะเข้าทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักลา่วกบัธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ท่ีอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาใน
การทําธุรกรรมก่อนลงทนุและติตตามวิเคราะห์อยา่งตอ่เน่ือง จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงจากคูส่ญัญาดงักลา่วได้ 
 
13. ความเส่ียงจากธุรกรรมป้องกันความเส่ียง (Basis Risk) 
กองทนุอาจเข้าทําธุรกรรมอนพุนัธ์เพ่ือการบริหารความเส่ียง เพ่ือท่ีจะ  
(1)  ป้องกนัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในมลูค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนในตลาด
และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
(2)  คุ้มครองผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealized gains) บนทรัพย์สนิของกองทนุ  
(3)  เอือ้อํานวยตอ่การขายและการลงทนุใดๆ ดงักลา่ว  
(4)  เพิ่มหรือรักษาผลตอบแทน สว่นตา่งหรือผลกําไรจากการลงทนุในกลุม่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(5)  ป้องกนัความเส่ียงจากการซือ้ขายเพ่ือเก็งกําไรจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคา (directional trade)  
(6)  ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนบนตราสารทางการเงินใดๆ ของกองทนุ  
(7)  ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ของตราสารทางการเงินท่ีกองทนุคาดหมายวา่จะเข้าซือ้ในอนาคต  
(8)  การดําเนินการเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร กองทนุไม่มีความจําเป็นต้องป้องกนัความเส่ียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะสําหรับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มทรัพย์สินของกองทนุโดยทัว่ไป ถึงแม้ว่ากองทนุ 
อาจเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียง ธุรกรรมนัน้อาจส่งผลให้ผลดําเนินงานโดยรวมของกองทุน 
ตกต่ําลงกว่าในกรณีท่ีกองทนุไม่ได้เข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงนัน้ เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทนุเข้าทํา
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาแตกตา่งไปจากผลตอบแทนท่ีกองทนุตัง้ใจจะคุ้มครองความเส่ียง 
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี่ยงด้านนีล้งจากการท่ีผู้จดัการกองทนุคํานวณสดัสว่นในการป้องกนัความเส่ียง
ท่ีเหมาะสมสําหรับกองทุน แต่ทัง้นี ้แม้มีการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงก็อาจไม่สามารถ
ป้องกนัความเส่ียงได้ทัง้หมด และอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีดีขึน้ หากตลาดฯไม่เคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางท่ีคาดการณ์ไว้ 
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14. ความเส่ียงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 
ผู้ลงทนุพึงตระหนกัว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑ์การจดัเก็บภาษีสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ทกุเม่ือ บริษัทจดัการมีความ
ประสงค์ท่ีจะให้การดําเนินการทัง้หมดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ของกองทนุเป็นไปในลกัษณะท่ีจะไม่ทําให้ถือได้ว่ากองทนุมีสถาน
ประกอบการอยูใ่นประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผลตอบแทนท่ีกองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกูหกัภาษี ณ จ่ายและ
เสียภาษีกําไร (ส่วนทนุหรืออ่ืนๆ) ท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือจากการโอนเงินลงทนุ ทัง้นี ้กฎหมาย
ภาษีในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบต่อผู้ ลงทุน ผู้ ลงทุนต้องรับภาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด (ซึ่งรวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ 
ภาษีอ่ืนๆ หรือคา่ใช้จ่ายท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกนั) ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ 
 
กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีอ่ืนๆ ในประเทศท่ีมีการลงทนุ เน่ืองจากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีทัง้
ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุท่ีมิใช่ผู้ลงทนุสถาบนั จึงมีความเป็นไปได้ท่ีโครงสร้างการลงทนุแบบหนึ่งจะส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
บางรายไมส่ามารถ  

(1) ได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาด้านภาษีซึง่ในประเทศไทยทํากบัประเทศท่ีมีการลงทนุ หรือ  

(2) เรียกร้องเครดิตสําหรับภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว ดงันัน้ ในการเลือกรูปแบบการลงทนุท่ีเหมาะสมสําหรับกองทนุ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุโดยรวม มิใช่วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ 
 
15. ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการคดิภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการบญัญัติและมี
ผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสงูถึงร้อยละ 30 สําหรับการจ่าย
ดอกเบีย้และเงินปันผลท่ีมีแหลง่ท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้แก่สถาบนั
การเงินต่างประเทศ และเงินรายรับทัง้หมด (gross proceeds) ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศได้รับจากการขายทรัพย์สินท่ี
มีความเก่ียวข้องกับสหรัฐอเมริกาบางประเภทซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีท่ีสถาบันการเงิน
ต่างประเทศดงักลา่ว (ซึ่งรวมถึงกองทนุ) ไม่ได้เข้าทําและปฏิบติัตาม ความตกลงกบักรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เว้นแต่สถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ได้รับการยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายดงักลา่วแล้ว 
 
เพ่ือหลีกเล่ียงภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว กองทนุอาจเข้าทําความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทนุคาดว่า
ความตกลงกบั IRS จะกําหนดให้กองทนุตกลงท่ีจะ (1) ขอรับข้อมลูเพ่ือระบุตวับคุคลบางอย่างเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
เพ่ือพิจารณาว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น U.S. Person หรือนิติบคุคลต่างชาติซึ่งถือหุ้นโดย U.S. Personหรือไม่ และเพ่ือให้
ข้อมลูระบุตวับุคคลเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบติัตามข้อกําหนดการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
และข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูผนัในการรายงานข้อมลูตามความตกลงกบั IRS ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายใดไม่ปฏิบติัตามคําร้องขอเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูตามท่ีกําหนดไว้ในความตกลงกับ IRS จากกองทุน หรือ
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจจําเป็นต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสงูถึงร้อยละ 30 จากการชําระเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินปันผลและ
จํานวนเงินไถ่ถอน) ซึ่งมีขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนด
ในการเปิดเผยข้อมลู หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินท่ีมิได้มีความตกลงกบั IRS ท่ีมีผลบงัคบั (กล่าวคือ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่เข้าร่วมในการทําความตกลงกบั IRS) เว้นแต่ สถาบนัการเงินนัน้ได้รับการยกเว้น
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หรือถือวา่ได้ปฏิบติัตามกฎหมายแล้วทัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะไม่ชําระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพ่ือชดเชยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สําหรับจํานวนเงินใดๆท่ีถกูหกัตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจดัการอาจต้องจดัให้มีการ
จําหน่ายหรือโอนหน่วยลงทุนซึ่งถือโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวตามท่ี
บริษัทจดัการร้องขอตามเง่ือนไขในความตกลงกบั IRS ของกองทนุ และจํานวนเงินสทุธิท่ีได้จากการจําหน่ายหรือโอนนัน้
อาจจะน้อยกวา่ราคาตลาดยติุธรรมของหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายหรือโอนโดยทัว่ไป อยา่งไรก็ดี ภาระผกูพนัท่ีมีแหลง่ท่ีมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงค้างอยู่ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และภาระผูกพันท่ีมีแหล่งท่ีมาจากภายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยงัคงค้างอยู่ในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หรือวันท่ีตรงกับหกเดือนหลงัจากการประกาศใช้
ข้อบงัคบั US Treasury regulations ว่าด้วยการหกั ณ ท่ีจ่าย สําหรับกลุ่มเงินประเภท “foreign passthru payments” 
(แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึน้ภายหลัง) โดยภาระผูกพันดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลังจากวันท่ี 30 
มิถนุายน พ.ศ. 2557 (ภาระผกูพนัเหลา่นีเ้รียกว่า “Grandfathered Obligations”) จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ี
จ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตามภาระผกูพนัซึ่งถือว่าเป็นภาระผกูพนัประเภททนุ และภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึ่ง
ไมมี่กําหนดระยะเวลาแน่นอน (เช่น เงินฝากออมทรัพย์และเผ่ือเรียก) ไม่มีสิทธิได้รับการยกเว้น (grandfathering) จากการ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 
นอกจากนี ้ถ้ากองทุนตัดสินใจท่ีจะไม่เข้าทําความตกลงกับ IRS กองทุนอาจถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 30 
สําหรับเงินบางประเภทท่ีต้องชําระให้แก่กองทนุ 
 
ท่ีผา่นมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าทําความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง IGA”) 
หลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย FATCA ซึ่งถ้าประเทศไทยเข้าทําความตกลง IGA กบัสหรัฐอเมริกา กองทนุอาจไม่
จําเป็นต้องเข้าทําความตกลงกบั IRS แต่อาจจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีประเทศไทยตราขึน้เพ่ืออนวุตัรให้เป็นไปตาม
ความตกลง IGA นัน้ 
 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองได้ว่าการชําระเงินให้แก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินของกองทนุ ซึง่รวมถึงทรัพย์สินท่ี
ลงทุน จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้าการชําระเงินให้แก่กองทนุในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย์สินของกองทนุต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่าย ก็อาจส่งผลให้มีการไถ่ถอนทรัพย์สินท่ีลงทนุก่อนกําหนด
ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินท่ีลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแม้ว่า ผู้ลงทนุในกองทนุจะได้ปฏิบติัตาม
การร้องขอข้อมลูระบตุวับคุคลและยินยอมให้บริษัทจดัการดําเนินการนําสง่ข้อมลูดงักลา่วให้แก่ IRS แต่การชําระเงินให้แก่
กองทนุก็ยงัอาจถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตวักลางท่ีถือทรัพย์สินอยู่แทนกองทนุต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 
เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาทางด้านภาษีของตน
เก่ียวกบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทนุ ก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงทนุ 
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16. ความเส่ียงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาํหรับทรัพย์สนิที่ลงทุน (Withholding Tax) 
บริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองได้วา่จะไมมี่การเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพงึชําระให้แก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การชําระเงินให้แก่ตวักลางหรือกองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีลงทนุอาจถกูหกั ณ ท่ีจ่าย
ตามกฎหมาย FATCA ในอัตราสูงถึงร้อยละ 30 หากกองทุนหรือตัวกลางไม่ปฏิบติัตามการร้องขอข้อมลูระบุตัวบุคคล 
เพ่ือให้คู่สญัญาของกองทุนหรือตัวกลางสามารถปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึ่งรวมถึงความตกลงกับ IRS ตามท่ี
กลา่วไว้ข้างต้น 
นอกจากนี ้แม้ว่าในเวลาท่ีกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินใดๆ จํานวนเงินท่ีต้องชําระให้แก่กองทนุเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีลงทนุ
ดงักล่าว จะไม่ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้องอาจเปล่ียนแปลงไป ทําให้จํานวนเงินท่ีชําระ
ตามทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุดงักล่าวต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสงูขึน้อนัเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัดงักล่าว 
ซึง่ลกูหนีท่ี้เก่ียวข้องไมผ่กูพนัท่ีจะต้องชดเชยให้กบักองทนุ ในกรณีดงักลา่ว กองทนุอาจจะไม่สามารถรับประโยชน์จาก (ก) 
อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีทําการชําระเงิน หรือ (ข) กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันใน
ประเทศของลกุหนีท่ี้เก่ียวข้องของกองทนุ ในกรณีท่ีกองทนุได้รับชําระดอกเบีย้จากจํานวนเงินสทุธิภายหลงัจากท่ีหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่ายแล้ว เงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ีพงึชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุก็จะถกูกําหนดโดบอ้างอิงจากจํานวนเงินรับสทุธิ
ดงักล่าว ซึ่งภาษีดงักล่าวจะลดจํานวนเงินท่ีสามารถนําไปชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่มี
สทิธิได้รับจํานวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพ่ือชดเชยภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ 
 
 

ความเส่ียงอ่ืนๆ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ 

1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบนัการเงินประเภทท่ีมีอนัดบัน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non-Investment Grade) หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารหนีท่ี้กองทนุจะ
เข้าลงทนุอาจไมไ่ด้ให้คํารับรองทางการเงินใดๆ รวมถงึคํารับรองท่ีจะไม่ก่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของกองทนุในตราสารหนี ้
ดงักล่าวอยู่ภายใต้บงัคบัของการไถ่ถอนหรือชําระคืนก่อนกําหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ออกตราสารหนีชํ้าระคืนเงินต้นตาม 
ตราสารหนีท่ี้กองทนุถืออยู่ก่อนเวลาท่ีคาดหมายไว้ หรือส่งผลให้สถาบนัผู้ รับฝากเงินชําระคืนเงินฝากให้แก่กองทุนก่อน
กําหนด ดงันัน้บริษัทจดัการจงึไมส่ามารถรับรองวา่จะบรรลเุป้าหมายอตัราผลตอบแทนท่ีประมาณการของกองทนุ 
 
2. ความเส่ียงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 
ผู้ลงทนุเข้าใจและทราบถึงโอกาสท่ีบริษัทจดัการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบั
กองทุน ในกรณีท่ีมีปัยหาท่ีเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตเพ่ือ
ผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีกรณีท่ีบริษัทจดัการใช้ดลุยพินิจโดยสจุริตแล้วเห็นว่าถือเป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างแท้จริง บริษัทจดัการอาจดําเนินการตามท่ีเห็นว่าจําเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือแก้ไขความขดัแย้งดงักล่าว 
โดยเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (และเม่ือได้ดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่มี
ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากความขัดแย้งเหล่านัน้) การดําเนินการเหล่านีอ้าจรวมถึงการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินท่ี
กองทนุลงทนุซึ่งก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีเป็นอิสระ โดยในการนี ้บริษัทจดัการ
จะถือว่าผู้ลงทนุแต่ละรายได้ทราบถึงการมีอยู่ของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีแท้จริงหรือท่ีอาจเกิดขึน้ได้ดงักล่าวแล้ว 
และหากบริษัทจัดการได้ดําเนินการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกรอบแห่งกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
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เก่ียวข้องและตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว ผู้ลงทนุจะสละสิทธิเรียกร้องสําหรับความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จาก
การมีอยูข่องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ดงักลา่ว 
 
3. ความเส่ียงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) 
หนงัสือชีช้วนฉบบันีมี้ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุ
ควรใช้ความระมดัระวงัอย่างสงูเก่ียวกบัข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง ข้อความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 

1. ข้อความเก่ียวกบักลยทุธ์โดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เป้าหมายของการลงทนุ 

2. ข้อความประมาณการตัวเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทุนท่ีกองทุนอาจได้มา หรือขนาดของ
ทรัพย์สนิ ท่ีกองทนุอาจได้มาในการลงทนุดงักลา่ว 

3. ข้อความเก่ียวกบัประมาณการหรือการคาดการณ์ผลตอบแทน หรือผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 

4. ข้อความเก่ียวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทนุเพ่ือดําเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากดั
เพียงการใช้ทรัพย์สนิของกองทนุ และขนาดและลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจดัการคาดว่าจะเกิดขึน้ บคุลากรและ
บริการอ่ืนท่ีกองทนุอาจใช้บริการ 

5. ข้อความใดๆ ท่ีใช้คําวา่ “คาดการณ์” “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถ้อยคําในทํานองเดียวกนั 

6. ข้อความใดๆ ท่ีมิใช่ข้อเทจ็จริงย้อนหลงั 

ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงความเห็นในปัจจบุนัของบริษัทจดัการเก่ียวกบัเหตกุารณ์ใน
อนาคต และอยู่ภายใต้ความเส่ียง ความไม่แน่นอนและสมมติุฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงปัจจยัความเส่ียงดงัท่ี
ระบขุ้างต้น ถึงแม้ว่าบริษัทจดัการมีความเช่ือว่าคาดหมายท่ีแสดงอยู่ในข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต
มีความสมเหตสุมผล แตบ่ริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองวา่ความคาดหมายเหลา่นัน้จะถกูต้อง 
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ     

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

6 ทรัพย์สนิดงันี ้   
  6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel II  
6.1.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ  
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตาม  ตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2  
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั investment grade  
6.2.1 reverse repo  
6.2.2 OTC derivatives   
6.3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 
ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไข

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

1 หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale ได้ 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark +10% 

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  39 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม   
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 
เว้นแตเ่ป็น MFท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปีให้
เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ)  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ
คงเหลือ   ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ี
มีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการ
รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมี
เง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 (แตไ่มร่วมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก         
เกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้ 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุใน B/E P/N ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบ
การลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
 

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่ม่
รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ี
มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 
 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
6.2 ตราสาร Basel III 
6.3 derivatives ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม 6.1 - 6.2 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 20% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

7 derivatives ดงันี ้

7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 
 

7.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือ            
การลดความเส่ียง (non-hedging) 

Global exposure limit 
7.2.1  กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน4 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยมลูคา่ความเสียหายสงูสดุ (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  การ
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน 
(complex strategic investment) หรือการลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic 
derivatives) 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไมมี่ข้อกําหนด
เก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกู ของผู้ออกรายใด
รายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 
 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)5 ของ     
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ.อาจ
นํามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบ
การเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้ินทางการเงิน
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้
อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้
ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั
รวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็น
รายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. บริษัทหลกัทรัพย์  
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5  หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

 
ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม  

อัตราตาม
โครงการ 1 

เรียกเกบ็จริง 2 

1/2/2564-31/1/2565 
เรียกเกบ็จริง 2 

1/2/2563-31/1/2564 
เรียกเกบ็จริง 2 
1/2/2562-31/1/2563 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้)  
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
 - ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไม่เกนิ 2.64825 
ไม่เกนิ 2.64825 
ไม่เกนิ 2.64825 

0.9951 
0.9951 
0.9951 

 
0.9951 
0.9951 
0.9951 

 
0.9951 
0.9951 
0.9951 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมเ่กิน 2.14  
ไมเ่กิน 2.14  
ไมเ่กิน 2.14 

 
0.8025 
0.8025 
0.8025 

 
0.8025 
0.8025 
0.8025 

 
0.8025 
0.8025 
0.8025 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
       -  ชนิดเพ่ือการออม 

ไมเ่กิน 0.08025 
ไมเ่กิน 0.08025   
ไมเ่กิน 0.08025

0.0321 
0.0321 
0.0321

 
0.0321 
0.0321 
0.0321 

0.0321 
0.0321 
0.0321

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 -  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
       -  ชนิดเพ่ือการออม 

ไมเ่กิน 0.4280 
ไมเ่กิน 0.4280 
ไมเ่กิน 0.4280

0.1605 
0.1605 
0.1605

 
0.1605 
0.1605 
0.1605 

0.1605 
0.1605 
0.1605

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)
     2.1 คา่สอบบญัชี 

 -  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ตามท่ีจ่ายจริง 0.0008 0.0008 0.0006
 -  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0008 0.0008 0.0006
       -  ชนิดเพ่ือการออม ตามท่ีจ่ายจริง 0.0008 0.0008 0.0006

     2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 -  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ตามท่ีจ่ายจริง 0.0010 0.0007 0.0004
 -  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0010 0.0007 0.0004
       -  ชนิดเพ่ือการออม ตามท่ีจ่ายจริง 0.0010 0.0007 0.0004

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด
-  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกนิ 5.353 0.9969 0.9966 0.9961 

-  ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ ไม่เกนิ 5.353 0.9969 0.9966 0.9961 

-  ชนิดเพ่ือการออม ไม่เกนิ 5.353 0.9969 0.9966 0.9961 
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คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) 0.0000% ของ NAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือ              
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2565
เรียกเกบ็จริง 

2564 
เรียกเกบ็จริง 

2563
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4, 6 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
      -    ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
      -    ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมเ่กิน 2.00 
ไมเ่กิน 2.00 
ไมเ่กิน 2.00

 
1.00 
1.00 
ยกเว้น

 
1.00 
1.00 

ยกเว้น 

1.00 
1.00 

ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4, 6 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
      -    ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
      -    ชนิดเพ่ือการออม 

ไมเ่กิน 1.00 
ไมเ่กิน 1.00 
ไมเ่กิน 1.00 

ยกเว้น  
ยกเว้น 
ยกเว้น 

 
ยกเว้น  
ยกเว้น 
ยกเว้น 

ยกเว้น  
ยกเว้น 
ยกเว้น 

3.   คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 4,6 
3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
       -     ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมเ่กิน 2.00 
ไมเ่กิน 2.00 
ไมเ่กิน 2.00

 
1.00 5 
1.00 5 
ยกเว้น 

 
1.005 
1.00 5 

      ยกเว้น 

 
1.00 5 
 1.00 5 
ยกเว้น 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

       -     ชนิดเพ่ือการออม 

 

ไมเ่กิน 1.00 
ไมเ่กิน 1.00 
ไมเ่กิน 2.00 

 
ยกเว้น 

ยกเว้น 

2.008 

 
ยกเว้น 

ยกเว้น 

2.008 

 
ยกเว้น 

ยกเว้น 

2.008 

4.คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 - ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

       -     ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไมมี่ 

ไมมี่ 

ไมมี่ 9 

 
ไมมี่ 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

 
ไมมี่ 

ไมมี่ 
ไมมี่ 

 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

ไมมี่ 

5.ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกุล ท่ีอยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทนุ7

 

    รายการละ 50 บาท  รายการละ    
50 บาท 

รายการละ    
50 บาท 

รายการละ    
50 บาท 

6.ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืน
กรณีเลกิโครงการเข้าบญัชีเงินฝาก 

ตามท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด 

 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์
กําหนด 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์
กําหนด 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์
กําหนด 
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หมายเหต ุ 
1 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
ทัง้นี ้อตัราคา่ธรรมเนียมข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย (ถ้ามี)  
3 อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมเฉล่ียทัง้ปี 
4 อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
5 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า บริษัทจดัการจะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
6 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง

รายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

7 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 
8     ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว แต่ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปบริษัทจัดการอ่ืนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสุดก่อนหน้าวันทํารายการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนแต่ไม่ต่ํากว่า 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเม่ือ              
ผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

9    บริษัทจดัการจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการ
ของสงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระ

เงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C  ตราสารหนีท่ี้มีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D  ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
วันจดทะเบยีนกองทุน          9 ก.พ. 60 
วันสิน้สุดรอบบัญชี             31 ม.ค. 65 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

  
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

  
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ ชนิดเพ่ือการออม 

  
- Benchmark : ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD  ปรับด้วยต้นทนุการ

ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นการทําสญัญา
ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 90 และดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Total 
Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
ตามสดัสว่นท่ีไมไ่ด้ทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 10 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ผลตอบแทนท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: -15.4729% 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: -15.4732% 
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพ่ือการออม :   -2.0145% 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

5.55% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 
-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา  
 

 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ สามารถลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ต่ํากว่าอนัดบัท่ีลงทนุได้ (non - investment grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ใน
อตัราส่วนท่ีมากกว่าอตัราส่วนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนีข้อง      
ผู้ออกตราสาร ซึง่สง่ผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรือทัง้จํานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทนุผู้ลงทนุ
อาจจะไมไ่ด้รับเงินคืนตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

 กองทนุรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้
สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 กองทนุหลกัอาจลงทนุใน Credit Default Swap (protection seller) ในอตัราสว่นท่ีมากกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุไทย ทําให้กองทนุรวมนีมี้ความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืน 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรอง
ถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ี
เสนอขายนัน้ 

 ในกรณีท่ี บลจ. มีธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมลูอ่ืนเพิ่มเติม เช่น Website เป็นต้น 

 กองทนุมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั , ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
แบบปกติ และชนิดเพ่ือการออม ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูของหน่วยลงทุนทัง้ 3 ชนิดก่อนทําการลงทนุ และเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วย
ลงทนุชนิดท่ียงัไมไ่ด้เปิดให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักลา่ว ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนัตาม
ชนิดของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมกนั 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน
กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
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 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวนค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวใน
ทิศทางท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจทําให้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเส่ียงได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการ
จะสามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทนุเอง 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 
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 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทนุ และจะต้อง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวล
รัษฎากรด้วย  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออมควรศึกษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม รวมทัง้สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคูมื่อภาษีได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการ
ลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทนุรวมอาจมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดงันัน้ หาก    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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