
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงในขอ้มลู มิถนุายน 2565 

ท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนินงานของ ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

กองทนุรวม ณ จดุขาย 5,898.15

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

10.4734

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ไมน่อ้ยกว่า 90% ของมลูคา่เงนิลงทนุต่างประเทศ 9 กมุภาพนัธ ์2560

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมตราสารหนี ้กองทนุรวมหน่วยลงทนุ

ประเภท feeder fund กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมี

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** ความเสี่ยงในต่างประเทศ

UGIS-N -6.18 -10.59 -10.27 -1.09 0.34 N/A -10.59 0.86 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

Benchmark*** -4.14 -9.70 -9.41 -0.44 0.98 N/A -9.70 1.17 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.**

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 3.02 3.97 4.32 6.95 5.53 N/A 3.97 5.34 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของตวัชีว้ัด 3.78 4.99 5.82 4.50 3.95 N/A 4.99 3.82 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ (ปัจจบุัน 3 วันทาํการ) 

นบัถัดจากวันคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุของ

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 มิถนุายน 2565 วันรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ

**โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

สดัส่วนการลงทนุ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 102.86% (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

2. อื่น ๆ -2.86% ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.00%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่เกนิ 1.00% (ปัจจบุันยกเวน้)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

รายช่ือหลกัทรพัย์ สบัเปลีย่น-เขา้ เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการขาย 

1.หน่วยลงทนุ : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 102.86% สบัเปลีย่น-ออก เท่ากบัคา่ธรรมเนยีมการรับซ้ือคนื

2.อื่นๆ -2.86% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

*กองทนุได ้Overall Morningstar Rating 4 ในกลุ่ม Thailand Fund Global Bond ขอ้มลู ณ วันที ่30 ม.ิย. 2565 ≤ 0.08025% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UGIS-N : UGISN:TB

กองทนุหลัก : PIMINIA:ID

ขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2565

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็น % ตอ่ปี *** ดชัน ีBloomberg Barclays US 

Aggregate Total Return Value Unhedged USD (ซ่ึงเป็น Benchmark ของกองทนุหลกั) ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัที่คาํนวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นการทาํ

สญัญาป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% และ ดชัน ีBloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัที่คาํนวณ

ผลตอบแทน ตามสดัสว่นที่ไมไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณรอ้ยละ 10

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ กองทนุ 

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

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland)

 กองทนุหลกัมีวัตถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรา้งกระแสรายไดใ้นระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุ

อย่างรอบคอบ และมีวัตถปุระสงคร์องในการสรา้งการเติบโตของเงนิลงทนุในระยะยาว

การลงทนุมีความเสีย่ง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ ผลการดาํเนินงาน

ในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ด ้

จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น /หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได้

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค 

บอนด ์ฟันด ์(ชนิดรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุแบบปกต)ิ
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Income Fund  

P I M C O  F U N D S  G L O B AL  I N V E S T O R S  S E R I E S  P L C :  

AS  O F 3 0  J U N E  2 0 2 2

Morningstar Rating™ 

Key Facts 

Accumulation Income 

Bloomberg Ticker PIMINIA PINCMII

ISIN IE00B87KCF77 IE00B8JDQ960

Sedol B87KCF7 B8JDQ96

CUSIP G7113P361 G7112M427

Valoren 19931094 19762787

WKN A1J7HG A1J5ZC

Inception Date 30/11/2012 30/11/2012

Distribution - monthly

Unified Management 

Fee 
0.55% p.a. 0.55% p.a.

Fund Type UCITS

Portfolio Manager 
Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. 

Ivascyn

Total Net Assets 56.80 (USD in Billions)

Fund Base Currency USD

Share Class Currency USD

MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

INVESTMENT ADVISOR

PIMCO LLC

For questions regarding the PIMCO Funds: Global 
Investors Series plc, please call +353 1 7769990. 
Retail investors should contact their Financial 
intermediary. 

pimco.com

INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME 

SHARES 

Fund Description

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed 
income securities that seek to produce an attractive level of income while maintaining a 
relatively low risk profile, with a secondary goal of capital appreciation. 

Potential Investor Benefits 

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and 
consistent level of income without compromising long term capital appreciation. The fund 
seeks to generate a competitive monthly dividend while also maintaining a focus on the 
total return objective. The fund aims to achieve this by employing PIMCO’s best income-
generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor 
diversification. The fund offers daily liquidity. 

Potential Fund Advantage

This fund is designed for investors who seek steady income: it takes a broad-based 
approach to investing in income-generating bonds. The fund taps into multiple areas of the 
global bond market, and employs PIMCO’s vast analytical capabilities and sector expertise 
to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide 
consistent income over the long term.

Risk and Reward profile

Credit and Default Risk: A decline in the financial health of an issuer of a fixed income 
security can lead to an inability or unwillingness to repay a loan or meet a contractual 
obligation. This could cause the value of its bonds to fall or become worthless. Funds with 
high exposures to non-investment grade securities have a higher exposure to this risk. 
Currency Risk: Changes in exchange rates may cause the value of investments to 
decrease or increase. Derivatives and Counterparty Risk: The use of certain derivatives 
could result in the fund having a greater or more volatile exposure to the underlying assets 
and an increased exposure to counterparty risk. This may expose the fund to larger gains 
or losses associated with market movements or in relation to a trade counterparty being 
unable to meet its obligations. Emerging Markets Risk: Emerging markets, and especially 
frontier markets, generally carry greater political, legal, counterparty and operational risk. 
Investments in these markets may expose the fund to larger gains or losses. Liquidity 
Risk: Difficult market conditions could result in certain securities becoming hard to sell at a 
desired time and price. Interest Rate Risk: Changes in interest rates will usually result in 
the values of bond and other debt instruments moving in the opposite direction (e.g. a rise 
in interest rates likely leads to fall in bond prices). Mortgage Related and Other Asset 
Backed Securities Risks: Mortgage or asset backed securities are subject to similar risks 
as other fixed income securities, and may also be subject to prepayment risk and higher 
levels of credit and liquidity risk.

Marketing Communication
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Performance (Net of Fees) Fund Benchmark

I N C O M E  F U N D  

Performance (Net of Fees) 1 Mo. 3 Mos. 6 Mos. 1 Yr. 3 Yrs. 5 Yrs. SI

Institutional, Acc (%) -3.58  -5.82  -10.07  -9.54  0.24  1.96  4.58  

Institutional, Inc (%) -3.56 -5.74 -10.07 -9.54 0.25 1.97 4.59 

Benchmark (%) -1.57 -4.69 -10.35 -10.29 -0.93 0.88

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

Fund Statistics 

Effective Duration (yrs) 2.54

Benchmark Duration (yrs) 6.44

Estimated Yield to Maturity (%)⊕ 7.57

Annualised Distribution Yield† 5.39

Effective Maturity (yrs) 4.92

Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the oldest share class.

Source: PIMCO

Performance (Net of Fees) Jun'2017-Jun'2018 Jun'2018-Jun'2019 Jun'2019-Jun'2020 Jun'2020-Jun'2021 Jun'2021-Jun'2022 

Institutional, Acc  (%) 1.65  7.62  0.98  10.26  -9.54  

Institutional, Inc (%) 1.73 7.58 0.98 10.29 -9.54

Benchmark (%) -0.40 7.87 8.74 -0.33 -10.29 

Calendar Year (Net of Fees) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD

Institutional, Acc (%) 4.70 7.28 2.93 8.30 7.36 0.21 9.15 6.53 2.58 -10.07

Institutional, Inc (%) 4.79 7.20 2.94 8.37 7.36 0.21 9.11 6.52 2.60 -10.07

Benchmark (%) -2.02 5.97 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51 -1.54 -10.35 

Current MIFID legislation prevents us from reporting performance data for funds with less than a 12 month track record.
The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception.    

ABOUT THE BENCHMARK

The fund is considered to be actively managed in reference to the below benchmark as further outlined in the prospectus and key investor 

information document.

Bloomberg U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. 

investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and 

asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. It is not 

possible to invest directly in an unmanaged index.

Unless otherwise stated in the prospectus or in the relevant key investor information document, the Fund is not managed against a particular 

benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison 

purposes.Ŧ

Past performance does not predict future results.  

Past performance does not predict future results.  

Past performance does not predict future results.  

Past performance does not predict future results.  
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South Africa
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Top 10 Countries by Contribution to Total Duration 
(% DWE)

Top 10 Holdings (%MV)*

FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 4.7

FNMA TBA 3.5% JUN 30YR 4.7

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 3.3

FNMA TBA 2.5% JUN 30YR 2.8

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2.7

FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 2.0

U S TREASURY INFLATE PROT BD 1.6

U S TREASURY NOTE 1.6

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1.4

FNMA TBA 4.0% JUN 30YR 1.1

*Top 10 holdings as of 31/03/2022, excluding derivatives.

Source: PIMCO
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Source: PIMCO 

Source: PIMCO Source: PIMCO 

Source: PIMCO Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the 

country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European 

Union instruments that cannot be separated by specific country.

Source: PIMCO 
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p i m c o . c o m

Ŧ Differences in the Fund’s performance versus the index and related attribution information with respect to particular categories of securities or individual positions may be attributable, in 

part, to differences in the pricing methodologies used by the Fund and the index.⊕Yields reported gross of fees, the deduction of which will reduce the yield.†Annualised Distribution Yield 

is as of last month ending 06/30/2022.∆Where permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, “other” may include exposure to, convertibles, preferred, 

common stock, equity-related securities, and Yankee bonds.Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is 

levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income 

security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector’s contribution to the overall duration of the fund. 

Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a 

fund. Copyright © 2022 Morningstar Ltd. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or 

distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of 

this information. Past performance is no guarantee of future results.

Crown Fund Rating: A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Past performance is not an indicator of future results.

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. This 

communication is for information purposes only and must be accompanied or preceded by a PIMCO Funds: Global Investors Series plc prospectus. A copy of the fund’s prospectus and 

Key Investor Information Document can be obtained free of charge from the Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Telephone +353 1 776 9990, Fax +353 1 562 

5519. The prospectus, the key investor information documents, the articles of association as well as the annual and semi-annual reports of PIMCO Funds: Global Investors Series plc 

may be obtained free of charge from the representative in Switzerland. The representative and the paying agent of PIMCO Funds: Global Investors Series plc in Switzerland is BNP 

Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.  PIMCO Asia Limited is licensed pursuant to the Securities and Futures Ordinance in Hong 

Kong. The services and products described in this communication are only available to professional clients as defined in the MiFiD II Directive 2014/65/EU Annex II Handbook and its 

implementation of local rules. This communication is not a public offer and individual investors should not rely on this document. Opinion and estimates offered constitute our judgment 

and are subject to change without notice, as are statements of financial market trends, which are based on current market conditions. We believe the information provided here is reliable, 

but do not warrant its accuracy or completeness. PIMCO Europe Ltd (Company No. 2604517) is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, 

London E20 1JN) in the UK. The services provided by PIMCO Europe Ltd are not available to retail investors, who should not rely on this communication but contact their financial 

adviser. PIMCO Europe GmbH (Company No. 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Germany), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Company No. 10005170963), PIMCO 

Europe GmbH Irish Branch  (Company No. 909462), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Company No. BR022803) and PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. 

W2765338E) are authorised and regulated by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) (Marie- Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) in Germany in accordance 

with Section 15 of the German Securities Institutions Act (WpIG). The Italian Branch, Irish Branch, UK Branch and Spanish Branch are additionally supervised by: (1) Italian Branch: the 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in accordance with Article 27 of the Italian Consolidated Financial Act; (2) Irish Branch: the Central Bank of Ireland in 

accordance with Regulation 43 of the European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017, as amended; (3) UK Branch: the Financial Conduct Authority; and (4) Spanish 

Branch: the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in accordance with obligations stipulated in articles 168 and  203  to 224, as well as obligations contained in Tile V, 

Section I of the Law on the Securities Market (LSM) and in articles 111, 114 and 117 of Royal Decree 217/2008, respectively. The services provided by PIMCO Europe GmbH are 

available only to professional clients as defined in Section 67 para. 2 German Securities Trading Act (WpHG). They are not available to individual investors, who should not rely on this 

communication.| PIMCO (Schweiz) GmbH (registered in Switzerland, Company No. CH-020.4.038.582-2). The services provided by PIMCO (Schweiz) GmbH are not available to 

retail investors, who should not rely on this communication but contact their financial adviser. PIMCO Asia Pte Ltd (Registration No. 199804652K) is regulated by the Monetary Authority 

of Singapore. In Singapore this material is for Institutional and accredited Investors only. PIMCO Australia Pty Ltd, AFSL 246862 and ABN 54084280508, offers services to wholesale 

clients as defined in the Corporations Act 2001. PIMCO Japan Ltd, Financial Instruments Business Registration Number: Director of Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments 

Firm) No.382. Member of Japan Securities Investment Advisers Association and Investment Trusts Association. Investment management products and services offered by PIMCO Japan 

Ltd are offered only to persons within its respective jurisdiction, and are not available to persons where provision of such products or services is unauthorized. PIMCO Canada Corp 

provides services only to accredited investors within certain provinces or territories in accordance with applicable law. PIMCO provides services to qualified institutions and investors who 

fall within the category of professional client as defined in the FCA’s Handbook. Retail investors wishing to purchase PIMCO Funds shares should do so via their financial intermediary. 

This report is not a public offer. This information is not for use within any country or with respect to any person(s) where such use could constitute a violation of the applicable law. PIMCO 

Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and is incorporated with limited liability under the laws of Ireland with 

registered number 276928. The information is not for use within any country or with respect to any person(s) where such use could constitute a violation of the applicable law. The 

information contained in this communication is intended to supplement information contained in the prospectus for this Fund and must be read in conjunction therewith. Investors should 

consider the investment objectives, risks, charges and expenses of these Funds carefully before investing. This and other information is contained in the Fund's prospectus. Please read 

the prospectus carefully before you invest or send money. Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns 

will be achieved in the future. Returns are net of fees and other expenses and include reinvestment of dividends. The performance data represents past performance and investment 

return and principal value will fluctuate so that the PIMCO GIS Funds shares, when redeemed, may be worth more or less than the original cost. Potential differences in performance 

figures are due to rounding. The Fund may invest in non-U.S. or non-Eurozone securities which involves potentially higher risks including non-U.S. or non-Euro currency fluctuations and 

political or economic uncertainty. For informational purposes only. Please note that not all Funds are registered for sale in every jurisdiction. Please contact PIMCO for more information. 

For additional information and/or a copy of the Fund's prospectus, please contact the Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Telephone +353-1-776-0142, Fax +353-

1-562-5517. © 2022, PIMCO.

Additional Information

A Prospectus is available for PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the Company) and Key Investor Information Documents (KIIDs) are available for each share class of each the 

sub-funds of the Company.

The Company's Prospectus can be obtained from www.fundinfo.com and is available in English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish.

The KIIDs can be obtained from www.fundinfo.com and are available in one of the official languages of each of the EU Member States into which each sub-fund has been notified for 

marketing under the Directive 2009/65/EC (the UCITS Directive).

In addition, a summary of investor rights is available from www.pimco.com. The summary is available in English.

The sub-funds of the Company are currently notified for marketing into a number of EU Member States under the UCITS Directive. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited can 

terminate such notifications for any share class and/or sub-fund of the Company at any time using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive. 

https://www.fundinfo.com/
https://www.fundinfo.com/
https://www.pimco.com/


AIMC Category Performance Report  
Report as of 30/6/2022 

Return statistics for Thailand Mutual Funds 

  
Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%) 

AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2017 2018 2019 2020 2021 

Aggressive Allocation -7.34 -6.55 -7.34 -2.46 -0.09 1.92 4.58 15.06 -11.32 2.94 -3.71 17.78 

ASEAN Equity -10.43 -10.37 -10.43 -2.78 1.86 0.38 -7.81 12.78 -16.31 -1.88 -0.64 24.80 

Asia Pacific Ex Japan -17.71 -10.05 -17.71 -24.35 2.18 0.76 4.20 29.62 -18.53 9.46 22.91 1.18 

Commodities Energy 36.20 7.36 36.20 47.05 16.81 12.63 -4.32 -1.32 -19.50 23.72 -31.41 65.84 

Commodities Precious Metals 1.82 -4.32 1.82 4.93 8.90 5.92 0.52 5.31 -3.76 11.37 22.38 -1.94 

Conservative Allocation -4.08 -2.94 -4.08 -3.23 -0.33 0.61 2.23 4.34 -1.73 3.47 -1.01 3.30 

Emerging Market -20.95 -11.91 -20.95 -30.31 -4.25 -2.19 -0.21 22.10 -16.04 14.48 9.34 -3.39 

Emerging Market Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

-12.30 -6.53 -12.30 -15.33 -4.87 -2.20 0.65 7.36 -6.53 10.47 3.86 -4.60 

Energy -2.26 -4.79 -2.26 3.53 -1.13 6.15 4.60 24.64 -3.64 9.71 -6.55 10.38 

Equity General -4.40 -5.73 -4.40 1.01 -1.61 0.98 4.52 17.50 -12.30 2.69 -9.61 19.03 

Equity Large Cap -3.98 -5.92 -3.98 2.54 -2.82 1.45 4.26 19.57 -8.62 1.31 -11.22 16.03 

Equity Small - Mid Cap -6.59 -6.26 -6.59 1.23 9.30 5.49 - 18.91 -23.30 3.76 8.03 41.13 

European Equity -22.88 -13.94 -22.88 -16.79 2.93 2.39 5.59 13.78 -14.65 26.03 4.62 24.32 

Foreign Investment Allocation -15.19 -10.00 -15.19 -14.28 -0.12 0.83 3.30 9.73 -9.56 12.83 6.41 6.90 

Fund of Property Fund - Foreign -18.95 -15.49 -18.95 -14.30 -1.56 1.13 3.32 8.05 -5.92 18.33 -6.59 19.71 

Fund of Property Fund - Thai -7.00 -5.03 -7.00 -9.46 -10.72 0.52 5.36 3.12 9.28 19.91 -22.42 -0.22 

Fund of Property fund -Thai and Foreign -7.14 -6.09 -7.14 -7.38 -4.97 2.70 5.81 10.54 3.57 21.25 -10.25 2.89 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or 
Unhedge -9.42 -5.53 -9.42 -9.41 -1.24 -0.38 -0.19 0.55 -1.84 5.14 3.62 1.13 

Global Bond Fully F/X Hedge -9.86 -5.57 -9.86 -9.75 -1.43 -0.64 0.89 4.59 -5.28 7.70 4.32 0.11 

Global Equity -25.25 -17.84 -25.25 -23.95 4.27 4.17 3.61 13.12 -12.09 20.02 19.50 12.50 

Greater China Equity -12.72 3.26 -12.72 -26.58 -0.97 -0.11 2.99 29.90 -18.42 21.91 19.36 -12.55 

Health Care -21.29 -12.58 -21.29 -18.42 7.56 5.75 10.40 12.82 -3.49 19.80 22.59 7.71 

High Yield Bond -12.78 -8.96 -12.78 -12.79 -0.76 0.03 - 4.21 -3.55 7.37 3.44 4.76 

India Equity -15.95 -11.56 -15.95 -6.87 5.76 3.92 7.62 31.69 -12.07 1.06 12.07 26.23 

Japan Equity -12.00 -6.32 -12.00 -10.73 5.40 3.09 8.01 20.88 -17.12 18.20 10.09 6.73 

Long Term General Bond -2.36 -1.44 -2.36 -2.15 0.93 1.43 2.38 5.09 -0.83 6.88 2.26 -0.26 

Mid Term General Bond -0.98 -0.71 -0.98 -1.13 0.85 1.18 1.92 2.24 1.04 3.06 1.03 0.67 

Mid Term Government Bond -0.85 -0.69 -0.85 -0.90 0.53 0.81 1.68 1.49 0.55 2.52 1.40 -0.18 

Moderate Allocation -6.07 -4.77 -6.07 -4.48 -1.16 0.77 3.20 9.32 -5.42 4.65 -3.46 7.56 

Money Market General 0.12 0.06 0.12 0.23 0.50 0.69 1.24 1.06 0.93 1.27 0.55 0.20 

Money Market Government 0.12 0.06 0.12 0.24 0.43 0.66 1.14 1.00 0.92 1.24 0.42 0.18 

SET 50 Index Fund -1.60 -5.09 -1.60 2.94 -4.03 1.37 4.10 20.27 -5.60 4.22 -13.21 10.81 

Short Term General Bond 0.18 0.00 0.18 0.37 0.66 0.89 1.46 1.30 1.17 1.81 0.49 0.42 

Short Term Government Bond -0.20 -0.13 -0.20 -0.22 0.21 0.46 1.08 1.11 0.90 1.12 0.50 -0.05 

Technology Equity -37.91 -27.92 -37.91 -37.06 4.31 5.44 - 31.37 -14.33 27.12 50.15 8.42 

Thai Free Hold 0.76 0.12 0.76 -0.52 -0.22 1.34 4.24 4.95 3.42 0.99 -2.43 -0.63 

Thai Mixed (between free and lease 
hold) 

-2.44 -0.99 -2.44 -2.78 0.68 2.47 2.62 3.64 6.24 5.03 3.19 -1.48 

US Equity -29.78 -21.59 -29.78 -24.81 4.94 5.77 7.02 15.29 -8.57 23.64 20.70 22.20 

Vietnam Equity -15.75 -15.30 -15.75 -14.36 10.05 - - - -18.80 -3.62 15.86 45.20 



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด 
 
 

 

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารหนี ้

 Feeder Fund 

 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในกองทนุ PIMCO GIS Income Fund (Class I) 

 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

 มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรุก 

(active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

4.86%

-2.11%

6.93%
4.26%

2.28%

-0.24%

8.20%
7.

0.49%

-2.32%

4.57%

-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%

2560 2561 2562 2563

กองทนุ ดชันีชีวดั Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 

กองทุน -10.59 

ดัชนีชี้วัด -9.70 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -8.71 

ความผันผวนกองทุน 3.97 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 4.99 

 3 ป 

กองทุน -1.09 

ดัชนีชี้วัด -0.44 

คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน -1.15 

ความผันผวนกองทุน 6.95 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 4.50 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

 

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด ฟนด (UGIS)
  หนวยลงทุนชนิดรบัซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ

  

  

ต่ํา 1 2 3

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร 

non-investment grade /unrate 

แตนอยกวาร

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

กอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรุก 

 

2.37%

.33%

-0.48%

3.72%

0.95%

2563 2564

Peer Avg

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

-6.18 -10.59 -10.27 

-4.14 -9.70 -9.41 

-4.98 -8.71 -8.72 

3.02 3.97 4.32 

3.78 4.99 5.82 

5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง 

0.34 - 0.86 

0.98 - 1.17 

-0.42 - -0.93 

5.53 - 5.34 

3.95 - 3.82 

ขอมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ 
วันเร่ิมตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายกุองทุน 

ผูจัดการกองทุนรวม 
นาย ธนพัฒน สุริโยดร 
นางสาว วรรณจันทร อึ้งถาวร

ดัชนีช้ีวัด 

1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value 

Unhedged (USD)

2. ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value 

Unhedged USD 

 
หมายเหต ุ: สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลู

กองทนุรวม 

คําเตือน 
- การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ

- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรับการรับรองจาก 

จัดอันดับกองทุน Morningstar

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

(UGIS) 
หนวยลงทุนชนิดรบัซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

 UGIS-N  
  

ระดับความเสี่ยง 

3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 

กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร      

investment grade /unrate เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

แตนอยกวารอยละ 60 ของ NAV 

 09 ก.พ. 2560 

 09 ก.พ. 2560 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

 ไมกําหนด 

 วันเร่ิมบริหารกองทุน 
 01 มิ.ย. 65 

วรรณจันทร อึ้งถาวร 09 ก.พ. 60 

Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value 

Unhedged (USD) 

Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value 

Unhedged USD ในรูปสกุลเงนิบาท 

สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลู

การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ไดรับการรับรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

Morningstar  

ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UGIS-N 

 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. หนวยลงทนุของกองทนุระหวางประเทศ 102.86 

2. อื่น ๆ -2.86 

  
 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. หนวยลงทนุ : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 102.86 

  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก 

holding % NAV 

1. FNMA TBA 3.5% JUN 30YR 7.75 

2. FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 7.59 

3. FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 4.40 

4. FNMA TBA 4.0% APR 15YR 4.13 

5. FNMA PASS THRU 30YR #SD7543 2.62 

ขอมูลกองทนุหลัก ณ วันที ่ 31/03/2022 
 

การซื้อหนวยลงทุน 
วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 
วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 14:00 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+3 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14 0.8025 

รวมคาใชจาย 5.35 0.9969 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จรงิเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 1.00 

การรับซื้อคนื 1.00 ยกเวน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 1.00 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 1.00 ยกเวน 

การโอนหนวย ไมมี ไมมี 

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -15.47 % 

Recovering Period 7 เดอืน 

FX Hedging 95.05 % 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.01 เทา 

อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ - 

Yield to Maturity - 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของกองทุนหลัก 
country % NAV 

1. United Kingdom 8.65 

2. Ireland 4.57 

3. France 3.44 

4. United States 1.28 

5. Germany 1.24 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่ 31/03/2022 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

sector % NAV 

1. FNMA, FHLMC and Other Agency MBS 54.46 

2. CMBS 20.43 

3. Home Equity ABS 17.25 

4. US Government Related 8.78 

5. Non-Agency MBS 7.48 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่ 31/03/2022 

 



UGIS-N 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) ISIN code : IE00B87KCF77 

Bloomberg code : PIMINIA ID 

 

 

คาํอธิบาย 

Maximum Drawdown :เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดบั NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวง

ที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม 

Recovering Period :ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทนุทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน :ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขาย

หลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุนรวมที่มคีา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการ

กองทุนและทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio :อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมขึ้นเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่

กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มปีระสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha :ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดชันีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการ

กองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta :ระดบัและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error :เพ่ือใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมวามีการ

เบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากนอยเพียงใด เชน หากกองทุนรวมมคีา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วัดในอัตราที่ตํ่า ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการ

เลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ 

benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity :อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 

โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทนุมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐาน

เปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทนุที่ใกลเคียงกันได 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2786-2000 

www.uobam.co.th 



ปัจจยัความเส่ียงของกองทนุรวม 
 

 

1.  ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรหรือตราสารหนีอ่ื้นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบนั
การเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามาถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และท่ีไม่ได้มีการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้กัมิได้มีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และมกั
มีการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรัพย์ซึง่มีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีสว่นต่างระหว่างราคาเสนอซือ้กบั
ราคาเสนอขายท่ีกว้างกว่า นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งใดๆ ซึ่งทําให้การป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุดงักล่าวทําได้ยากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ผู้ออก
ตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสงูมกัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอน เก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนั
อาจทําให้ผู้ออกตราสารไมส่ามารถชําระดอกเบีย้และเงินต้นได้ตามกําหนด ซึง่สงูกวา่ผู้ออกตราสารท่ีมีผลตอบแทนต่ํากว่า 
เน่ืองจากโดยทัว่ไป ตราสารท่ีมีผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกว่า และอาจเป็นตราสารด้อยสิทธิกว่าตรา
สารหรือภาระผกูพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยูข่องผู้ออกตราสารซึง่อาจได้รับการคํา้ประกนัจากทรัพย์สินทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดของผู้
ออกตราสาร นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารดงักลา่วอาจไม่ได้ให้คํารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่
ภายใต้ข้อจํากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึง่สง่ผลให้ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มูลค่าตลาดของตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือ ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหลา่นีมี้แนวโน้มท่ีจะสะท้อนถึงพฒันาการของธุรกิจมากกว่า
ตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ ซึง่จะตอบสนองกบัความผนัผวนของระดบั
อตัราดอกเบีย้ในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าตราสารท่ี
จะได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ บริษัทท่ีออกตราสารเหลา่นีม้กัจะมีหนีส้งู (highly 
leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอ่ืน ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีการถดถอยของภาวะ
เศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอ้ย่างร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
มลูค่าของตราสารประเภทนี ้นอกจากนี ้มีความเป็นไปได้ท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ความสามารถของผู้ ออกตราสารท่ีจะชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ทําให้มีความเส่ียงจากการผิดนัดของตราสาร
ดงักลา่วมากขึน้ 

 
2.  ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะ
ทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถ
บริหารความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อยา่งมีนยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 



3.  ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
4.  ความเส่ียงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทนุในตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ในด้านความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

 
5.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงทัว่ไปท่ีราคาของตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท่ี้มีอายคุงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะย่ิงมีผลกระทบต่อราคา
ของตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงด้านนีล้งได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสาร
อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

 
6.  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 

ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  

 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
กองทนุจะป้องกนัความเส่ียงบางสว่น อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียง
ตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   

 
 
 
 
 
 



7.  ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมีการลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ดงักลา่วยอ่มทําให้สนิทรัพย์มีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying Security)  

 
 
 
 
 
 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing 
positions) หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ 
ทําให้เป็นการจํากดัความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 

8.  ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุน  ๆจนทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 

9.  ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์ หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้
ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่ง
มีผลตอ่ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือ
ลดความเส่ียงในสวนนี ้

 

10.  ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเงนิฝาก 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุโดยฝากเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือและในนามของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมี
ความเส่ียงต่อการขาดทุนจากเงินฝาก และอาจได้รับผลตอบแทนท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อน
กําหนด หรือการท่ีสถาบนัผู้ รับฝากเงินใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของเงินฝาก ผู้ ท่ีประสงค์จะถือหน่วย
ลงทุนควรประเมินความน่าเช่ือถือของเงินฝากและสถาบนัผู้ รับฝากเงิน การเปล่ียนแปลงของความน่าเช่ือถือของ
สถาบนัผู้ รับฝากเงิน จะมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุในกองทนุ  นอกจากนี ้หากสถาบนัผู้ รับฝากเงินทําการ
ชําระเงินท่ีถึงกําหนดชําระล่าช้ากว่าวันท่ีครบกําหนด การจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะล่าช้าออกไปจนกว่า
กองทนุจะได้รับการชําระเงินจากสถาบนัผู้ รับฝากเงินดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามหากไม่มีการชําระเงินดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินต้นคืนจากเงินลงทนุในสว่นนีไ้ด้ 
 



11.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซึ่งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 
การขาดสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุนเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาท่ี
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เพ่ือนําเงินมาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เน่ืองจากกองทนุอยู่ภายใต้ข้อจํากดั
และข้อกําหนดการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ตามท่ีระบใุนข้อกําหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินดงักลา่ว และตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีกองทนุเข้าลงทนุ ข้อจํากดัและข้อกําหนดการจําหน่ายจ่ายโอนดงักล่าวอาจ
เป็นการควบคมุหรือจํากดัสภาพคลอ่งของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ และอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าของทรัพย์สินท่ีลงทนุ 
อีกทัง้อาจไม่มีตลาดรองสําหรับทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนตลอดระยะเวลาท่ีลงทุน นอกจากนี ้ในกรณีท่ีมีตลาดรอง 
ราคาในตลาดรองอาจจะต่ํากว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาท่ีกองทนุซือ้ทรัพย์สินดงักล่าว ทรัพย์สินท่ี
เสนอขายอาจอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัการโอนบางอยา่ง และสามารถโอนให้แก่ผู้ รับโอนบางรายเทา่นัน้ 
 

การซือ้ขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคลอ่งมกัจะต้องใช้เวลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือสว่นลดสําหรับ
ผู้ ค้า (dealer discounts) และค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืนๆ สงูกว่าการซือ้ขายตราสารการเงินท่ีสามารถซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยงัอาจก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมากแก่กองทนุและผู้ลงทนุเป็นครัง้
คราว นอกจากนี ้มลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุซึง่นํามาใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
นัน้ อาจมิใช่มลูคา่ท่ีกองทนุจะได้รับเงินจริงเม่ือมีการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
 

เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment 
Grade) หรือ ท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทําให้มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารท่ี
กองทุนลงทุน มากกว่าการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จาก การเลือกลงทนุในตราสารท่ีมีอายใุกล้เคียงกบัอายกุองทนุและจะถือตราสาร
จนครบอายขุองตราสารนัน้ จงึทําให้ความเส่ียงด้านนีอ้ยูใ่นระดบัต่ํา 

 

12.  ความเส่ียงที่เกดิจากคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงนิตามภาระผูกพันเม่ือครบกาํหนดเวลา 
ความเส่ียงขัน้พืน้ฐานอยา่งหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุคือความเส่ียงด้านเครดิต ซึง่หมายถึงความเส่ียงท่ี       
ผู้ออกตราสารท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนัผู้ รับฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทนุ จะไม่สามารถชําระเงินให้แก่กองทนุได้
เม่ือถึงกําหนดชําระ ซึ่งความเส่ียงดงักลา่วเกิดจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น พฒันาการในทางลบของธุรกิจการเปล่ียนแปลง
ในสภาพแวดล้อมการแข่งขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ดงันัน้ ถึงแม้ว่าบริษัทจดัการจะคาดหมายว่าผู้ออกตราสาร
ท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนัผู้ รับฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทนุเหลา่นีจ้ะมีความมัน่คงแต่องค์กรเหลา่นีอ้าจประสบกบั
การขาดทนุ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปล่ียนแปลงขององค์กรอย่างมีนยัสําคญั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงและความสามารถในการชําระหนีข้ององค์กรให้แก่กองทนุได้ 
 
เน่ืองจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทําให้มีความ
เส่ียงด้านความมัน่คงของคู่สญัญามากกว่าการลงทนุในกองทนุท่ีจะลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งได้จากการเลือก
ลงทุนในตราสารหนีห้รือสถาบันผู้ รับฝากเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผู้ออกตราสารหนีห้รือสถาบันผู้ รับฝากเงินมี
ความสามารถในการชําระหนีอ้ยูใ่นขัน้ดีตามประวติัการดําเนินการขององค์กรดงักลา่ว 



อีกทัง้ คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทนุเข้าทําอาจมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลงจึง
ขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั เน่ืองจากกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้จํานวน ดงันัน้ ในกรณีท่ีคู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวของกองทุนไม่
สามารถดําเนินการได้ตามสญัญาประเภทอ่ืน ผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการจะเข้าทําสญัญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมก่อนลงทนุและติตตามวิเคราะห์อยา่งตอ่เน่ือง จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงจาก
คูส่ญัญาดงักลา่วได้ 

 
13.  ความเส่ียงจากธุรกรรมป้องกันความเส่ียง (Basis Risk) 

กองทนุอาจเข้าทําธุรกรรมอนพุนัธ์เพ่ือการบริหารความเส่ียง เพ่ือท่ีจะ  
(1)  ป้องกนัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในมลูค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนใน
ตลาดและการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
(2)  คุ้มครองผลกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (Unrealized gains) บนทรัพย์สนิของกองทนุ  
(3)  เอือ้อํานวยตอ่การขายและการลงทนุใดๆ ดงักลา่ว  
(4)  เพิ่มหรือรักษาผลตอบแทน สว่นตา่งหรือผลกําไรจากการลงทนุในกลุม่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(5)  ป้องกนัความเส่ียงจากการซือ้ขายเพ่ือเก็งกําไรจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคา (directional trade)  
(6)  ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนบนตราสารทางการเงินใดๆ ของกองทนุ  
(7)  ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ของตราสารทางการเงินท่ีกองทุนคาดหมายว่าจะเข้าซือ้ใน
อนาคต  
(8)  การดําเนินการเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร กองทนุไม่มีความจําเป็นต้องป้องกนัความ
เส่ียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นการเฉพาะสําหรับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่ หรือกลุม่ทรัพย์สนิของกองทนุโดยทัว่ไป ถึงแม้ว่า
กองทนุอาจเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียง ธุรกรรมนัน้อาจส่งผลให้ผลดําเนินงานโดยรวม
ของกองทนุตกต่ําลงกวา่ในกรณีท่ีกองทนุไมไ่ด้เข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงนัน้ เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี
กองทนุเข้าทําเพ่ือป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีกองทนุตัง้ใจจะคุ้มครอง
ความเส่ียง 
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงด้านนีล้งจากการท่ีผู้จดัการกองทนุคํานวณสดัสว่นในการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีเหมาะสมสําหรับกองทุน แต่ทัง้นี ้แม้มีการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงก็อาจไม่
สามารถป้องกนัความเส่ียงได้ทัง้หมด และอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีดีขึน้ หากตลาดฯไม่
เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณ์ไว้ 
 
 
 
 
 



14.  ความเส่ียงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 
ผู้ลงทนุพึงตระหนกัว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑ์การจดัเก็บภาษีสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ทกุเม่ือ บริษัทจดัการมีความ
ประสงค์ท่ีจะให้การดําเนินการทัง้หมดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ของกองทนุเป็นไปในลกัษณะท่ีจะไม่ทําให้ถือได้ว่ากองทนุมีสถาน
ประกอบการอยู่ในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผลตอบแทนท่ีกองทนุมีสิทธิได้รับอาจต้องถกูหกัภาษี ณ จ่ายและ
เสียภาษีกําไร (ส่วนทนุหรืออ่ืนๆ) ท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทนุหรือจากการโอนเงินลงทุน ทัง้นี ้กฎหมาย
ภาษีในประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนอาจเปล่ียนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบต่อผู้ ลงทุน ผู้ ลงทุนต้องรับภาระ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด (ซึง่รวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษี
อ่ืนๆ หรือคา่ใช้จ่ายท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกนั) ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของกองทนุ 
 
กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได้ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีอ่ืนๆ ในประเทศท่ีมีการลงทนุ เน่ืองจากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีทัง้
ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุท่ีมิใช่ผู้ลงทนุสถาบนั จึงมีความเป็นไปได้ท่ีโครงสร้างการลงทนุแบบหนึ่งจะสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุบางรายไมส่ามารถ  

(1) ได้รับประโยชน์จากอนสุญัญาด้านภาษีซึง่ในประเทศไทยทํากบัประเทศท่ีมีการลงทนุ หรือ  

(2) เรียกร้องเครดิตสําหรับภาษีเงินได้และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักล่าว ดงันัน้ ในการเลือกรูปแบบการลงทนุท่ีเหมาะสมสําหรับ
กองทนุ บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุโดยรวม มิใช่วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายใดรายหนึง่ 

 
15.  ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการคดิภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการบญัญัติ
และมีผลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสงูถึงร้อยละ 30 สําหรับ
การจ่ายดอกเบีย้และเงินปันผลท่ีมีแหลง่ท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ให้แก่สถาบนัการเงินต่างประเทศ และเงินรายรับทัง้หมด (gross proceeds) ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศได้รับจาก
การขายทรัพย์สินท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสหรัฐอเมริกาบางประเภทซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีท่ี
สถาบนัการเงินต่างประเทศดงักล่าว (ซึง่รวมถึงกองทนุ) ไม่ได้เข้าทําและปฏิบติัตาม ความตกลงกบักรมสรรพากรของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เว้นแต่สถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ได้รับการยกเว้น
หรือถือวา่ได้ปฏิบติัตามกฎหมายดงักลา่วแล้ว 
 
เพ่ือหลีกเล่ียงภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายดงักลา่ว กองทนุอาจเข้าทําความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทนุคาดว่า
ความตกลงกบั IRS จะกําหนดให้กองทนุตกลงท่ีจะ (1) ขอรับข้อมลูเพ่ือระบุตวับุคคลบางอย่างเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เพ่ือพิจารณาว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น U.S. Person หรือนิติบคุคลต่างชาติซึง่ถือหุ้นโดย U.S. Personหรือไม ่
และเพ่ือให้ข้อมลูระบตุวับคุคลเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบติัตามข้อกําหนดการหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายและข้อกําหนดอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูผนัในการรายงานข้อมลูตามความตกลงกบั IRS ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ปฏิบติัตามคําร้องขอเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามท่ีกําหนดไว้ในความตกลงกับ 
IRS จากกองทนุ หรือบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจจําเป็นต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายสงูถึงร้อยละ 30 จากการชําระเงิน 
(ซึ่งรวมถึงเงินปันผลและจํานวนเงินไถ่ถอน) ซึ่งมีขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วย



ลงทนุท่ีไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลู หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินท่ีมิได้มีความตกลง
กบั IRS ท่ีมีผลบงัคบั (กลา่วคือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีไม่เข้าร่วมในการทําความตกลงกบั IRS) เว้น
แต่ สถาบนัการเงินนัน้ได้รับการยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบติัตามกฎหมายแล้วทัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะไม่ชําระเงิน
เพิ่มเติมใดๆ เพ่ือชดเชยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับจํานวนเงินใดๆท่ีถกูหกัตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี ้ยงัมี
ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจดัการอาจต้องจดัให้มีการจําหน่ายหรือโอนหน่วยลงทนุซึง่ถือโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่ปฏิบติั
ตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามท่ีบริษัทจดัการร้องขอตามเง่ือนไขในความตกลงกบั IRS ของกองทนุ 
และจํานวนเงินสทุธิท่ีได้จากการจําหน่ายหรือโอนนัน้อาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยติุธรรมของหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
หรือโอนโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันท่ีมีแหล่งท่ีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงค้างอยู่ ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 และภาระผูกพนัท่ีมีแหล่งท่ีมาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยงัคงค้างอยู่ในวนัท่ี 30 
มิถนุายน พ.ศ. 2557 หรือวนัท่ีตรงกบัหกเดือนหลงัจากการประกาศใช้ข้อบงัคบั US Treasury regulations ว่าด้วยการ
หกั ณ ท่ีจ่าย สําหรับกลุม่เงินประเภท “foreign passthru payments” (แล้วแต่ว่าวนัใดเกิดขึน้ภายหลงั) โดยภาระผกูพนั
ดงักล่าวไม่ได้มีการแก้ไขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลงัจากวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 (ภาระผกูพนัเหล่านีเ้รียกว่า 
“Grandfathered Obligations”) จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตาม
ภาระผกูพนัซึ่งถือว่าเป็นภาระผกูพนัประเภททนุ และภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึ่งไม่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอน (เช่น 
เงินฝากออมทรัพย์และเผ่ือเรียก) ไมมี่สทิธิได้รับการยกเว้น (grandfathering) จากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย 
FATCA 
นอกจากนี ้ถ้ากองทนุตดัสินใจท่ีจะไม่เข้าทําความตกลงกบั IRS กองทนุอาจถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 30 
สําหรับเงินบางประเภทท่ีต้องชําระให้แก่กองทนุ 
 
ท่ีผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าทําความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง 
IGA”) หลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย FATCA ซึง่ถ้าประเทศไทยเข้าทําความตกลง IGA กบัสหรัฐอเมริกา กองทนุ
อาจไม่จําเป็นต้องเข้าทําความตกลงกบั IRS แต่อาจจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีประเทศไทยตราขึน้เพ่ืออนวุตัรให้
เป็นไปตามความตกลง IGA นัน้ 
 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าการชําระเงินให้แก่กองทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สินท่ีลงทนุ จะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้าการชําระเงินให้แก่กองทนุใน
สว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินของกองทนุต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของการหกั ณ ท่ีจ่าย ก็อาจส่งผลให้มีการไถ่ถอนทรัพย์สินท่ี
ลงทนุก่อนกําหนดตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขของทรัพย์สินท่ีลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแม้ว่า ผู้ลงทนุใน
กองทนุจะได้ปฏิบติัตามการร้องขอข้อมลูระบุตวับุคคลและยินยอมให้บริษัทจดัการดําเนินการนําส่งข้อมลูดงักล่าว
ให้แก่ IRS แตก่ารชําระเงินให้แก่กองทนุก็ยงัอาจถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตวักลางท่ีถือทรัพย์สิน
อยู่แทนกองทุนต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย เน่ืองจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนควร
ปรึกษาหารือกับท่ีปรึกษาทางด้านภาษีของตนเก่ียวกับภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ท่ีอาจเกิดขึน้กับ
กองทนุ ก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงทนุ 
 
 

 



16.  ความเส่ียงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาํหรับทรัพย์สนิที่ลงทุน (Withholding Tax) 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินท่ีพึงชําระให้แก่กองทนุในส่วนท่ี
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การชําระเงินให้แก่ตวักลางหรือกองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีลงทนุอาจถกู
หกั ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสงูถึงร้อยละ 30 หากกองทนุหรือตวักลางไม่ปฏิบติัตามการร้องขอข้อมลู
ระบตุวับคุคล เพ่ือให้คูส่ญัญาของกองทนุหรือตวักลางสามารถปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึง่รวมถึงความตกลง
กบั IRS ตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
นอกจากนี ้แม้ว่าในเวลาท่ีกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินใดๆ จํานวนเงินท่ีต้องชําระให้แก่กองทนุเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ี
ลงทนุดงักลา่ว จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย แตใ่นอนาคตกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้องอาจเปล่ียนแปลงไป ทําให้จํานวนเงิน
ท่ีชําระตามทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุดงักล่าวต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสงูขึน้อนั
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งลูกหนีท่ี้เก่ียวข้องไม่ผูกพันท่ีจะต้องชดเชยให้กับกองทุน ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่
สามารถรับประโยชน์จาก (ก) อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีทําการชําระเงิน หรือ (ข) 
กฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัในประเทศของลกุหนีท่ี้เก่ียวข้องของกองทุน ในกรณีท่ีกองทนุได้รับชําระดอกเบีย้
จากจํานวนเงินสทุธิภายหลงัจากท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้ว เงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ีพงึชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุก็
จะถกูกําหนดโดบอ้างอิงจากจํานวนเงินรับสทุธิดงักลา่ว ซึง่ภาษีดงักลา่วจะลดจํานวนเงินท่ีสามารถนําไปชําระให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุด้วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่มีสิทธิได้รับจํานวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพ่ือชดเชย
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายนัน้ 
 

 

ความเส่ียงอ่ืนๆ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ 

1.  ลักษณะการลงทุนของกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบันการเงินประเภทท่ีมีอันดับน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผู้ออกตราสาร
หนีท่ี้กองทนุจะเข้าลงทนุอาจไม่ได้ให้คํารับรองทางการเงินใดๆ รวมถึงคํารับรองท่ีจะไม่ก่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของ
กองทนุในตราสารหนีด้งักลา่วอยู่ภายใต้บงัคบัของการไถ่ถอนหรือชําระคืนก่อนกําหนด ซึ่งอาจสง่ผลให้ผู้ออกตราสาร
หนีชํ้าระคืนเงินต้นตามตราสารหนีท่ี้กองทนุถืออยู่ก่อนเวลาท่ีคาดหมายไว้ หรือส่งผลให้สถาบนัผู้ รับฝากเงินชําระคืน
เงินฝากให้แก่กองทนุก่อนกําหนด ดงันัน้บริษัทจดัการจึงไม่สามารถรับรองว่าจะบรรลเุป้าหมายอตัราผลตอบแทนท่ี
ประมาณการของกองทนุ 

 
2.  ความเส่ียงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 

ผู้ลงทนุเข้าใจและทราบถึงโอกาสท่ีบริษัทจดัการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง
กบักองทนุ ในกรณีท่ีมีปัยหาท่ีเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจโดยสจุริตเพ่ือ
ผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีกรณีท่ีบริษัทจดัการใช้ดลุยพินิจโดยสจุริตแล้วเห็นว่าถือเป็นความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างแท้จริง บริษัทจดัการอาจดําเนินการตามท่ีเห็นว่าจําเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือแก้ไขความขดัแย้ง
ดงักล่าว โดยเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (และเม่ือได้ดําเนินการดงักล่าว บริษัท
จดัการจะไม่มีความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้งเหล่านัน้) การดําเนินการเหล่านีอ้าจรวมถึงการจําหน่ายจ่าย



โอนทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุซึง่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีเป็นอิสระ โดยใน
การนี ้บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ลงทนุแต่ละรายได้ทราบถึงการมีอยู่ของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีแท้จริงหรือท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ดังกล่าวแล้ว และหากบริษัทจัดการได้ดําเนินการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกรอบแห่ง
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว ผู้ลงทนุจะสละสิทธิเรียกร้องสําหรับ
ความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการมีอยูข่องความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ดงักลา่ว 

 
3.  ความเส่ียงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีมี้ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้  ผู้ลงทนุควร
ใช้ความระมดัระวงัอย่างสงูเก่ียวกับข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง ข้อความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
1. ข้อความเก่ียวกบักลยทุธ์โดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เป้าหมายของการลงทนุ 
2. ข้อความประมาณการตวัเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทนุท่ีกองทนุอาจได้มา หรือขนาดของ  
       ทรัพย์สนิ ท่ีกองทนุอาจได้มาในการลงทนุดงักลา่ว 
3. ข้อความเก่ียวกบัประมาณการหรือการคาดการณ์ผลตอบแทน หรือผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 
4. ข้อความเก่ียวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทนุเพ่ือดําเนินการในอนาคต ซึง่รวมถงึ แตไ่ม ่
       จํากดัเพียงการใช้ทรัพย์สนิของกองทนุ และขนาดและลกัษณะของคา่ใช้จ่ายท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะเกิดขึน้  
       บคุลากรและบริการอ่ืนท่ีกองทนุอาจใช้บริการ 
5. ข้อความใดๆ ท่ีใช้คําวา่ “คาดการณ์” “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถ้อยคําในทํานองเดียวกนั 
6. ข้อความใดๆ ท่ีมิใช่ข้อเทจ็จริงย้อนหลงั 

ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงความเห็นในปัจจบุนัของบริษัทจดัการเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ในอนาคต และอยูภ่ายใต้ความเส่ียง ความไม่แน่นอนและสมมติุฐานต่างๆ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงปัจจยัความเส่ียง
ดงัท่ีระบขุ้างต้น ถงึแม้ว่าบริษัทจดัการมีความเช่ือว่าคาดหมายท่ีแสดงอยู่ในข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ใน
อนาคตมีความสมเหตสุมผล แตบ่ริษัทจดัการไมส่ามารถรับรองวา่ความคาดหมายเหลา่นัน้จะถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 

 


