
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน มิถนุายน 2565 

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

0.00

Foreign Investment Allocation มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

10.3392

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ัดการกองทนุ 22 มถินุายน 2559

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมผสม กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวาม

เสี่ยงในตา่งประเทศ

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

UPINCM-N -2.87 -9.76 -10.56 N/A N/A N/A -9.76 -6.26 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน15.30น.*

ดชันีมาตรฐานของกองทนุ *** -2.86 -8.82 -5.52 N/A N/A N/A -8.82 0.20 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 1.58 2.90 3.25 N/A N/A N/A 2.90 2.70 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน14.00น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 4.54 5.82 7.74 N/A N/A N/A 5.82 6.72 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันท าการ

นบัถัดจากวันคาํนวณมลูค่าทรัพยส์ินสทุธิ มลูค่า

หนว่ยลงทนุ ราคาหนว่ยลงทนุของวันรับซ้ือคืน

หนว่ยลงทนุ (ปัจจบุนั T+5)

*โปรดศึกษาปฏิทนิวันซ้ือขายกองทนุ

ตัง้แต่จัดตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 มถินุายน 2565 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

1. พันธบตัรรัฐบาล 6.63% ค่าธรรมเนียมการขาย

2. ตราสารหนีภ้าคเอกชน 83.90% ไมเ่กนิ 2.00%  (ปัจจบุนัเก็บ 1%)

3. สินทรัพยอ์ื่นๆ 9.47% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไมม่ี

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

สบัเปลี่ยน -เขา้ ไมเ่กนิ 2.00%  (ปัจจบุนัยกเวน้) แต่

ตอ้งเสียค่าธรรมเนยีมการขาย

รายช่ือตราสาร 5 อนัดบัแรก สบัเปลี่ยน -ออก ไมม่ี

1.หนว่ยลงทนุ : UOB ASSET MANAGEMENT LTD 38.77% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

2.หนว่ยลงทนุ : UOB ASSET MANAGEMENT LTD 31.97%    (รอ้ยละของมลูค่าทรัพยส์ินสทุธิ) 

3.หุน้ก ู ้: EQUATE SUKUK SPC LTD EQPC42SX 21/02/2024 3.944 13.16% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

4.พันธบตัร : DUBAI DOF SUKUK LTD DUGB31SX 30/01/2023 3.875 6.63% ≤ 2.14% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ≤ 0.4280% ตอ่ปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

≤ 2.70175% ตอ่ปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อัตราทีร่วมภาษมีลูค่าเพ่ิม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกจิ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UPINCON:TB 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 าเนินงานยอ้นหลงัต่อปี (%)
กองทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

ลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ เงนิฝาก และ/หรือตราสารทางการเงนิทีร่ัฐบาล 

องคก์าร หน่วยงานของรัฐบาล องคก์ารระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกจิ หรือภาคเอกชนทัง้ในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศเป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวัล หรือผูค้ํา้ประกนั โดยอนัดบัความน่าเชือ่ถือของตราสารหรือของผู้

ออกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) และอาจลงทนุในตราสารหนีท้ีใ่หผ้ลตอบแทนสงู 

(high yield bonds) และ/หรือตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถือตํา่กว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(non – investment 

grade) และ/หรือตราสารหนีท้ีไ่มไ่ดร้ับการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถือ (unrated bond) ทัง้นี ้กองทนุจะนาํเงนิไปลงทนุ

ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิของกองทนุ

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการด าเนินงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการด าเนินงานทีแ่สดงจะเป็น % ต่อปี ***ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return

 Value Unhedged USD ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพือ่เทียบค่าสกลุเงนิบาท ณ วันทีค านวณผลตอบแทน 100%

การลงทนุมคีวามเส่ียง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน ความเส่ียงที่เกีย่วขอ้ง และผลการด าเนนิงานกองทนุกอ่นตดัสินใจลงทนุ ผลการ

ด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานที่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้

ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุ

รวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมกีารลงทนุหรือมไีวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

ท าใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอืน่ จึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุที่รบัความเส่ียงไดส้งู ผูก้องทนุรวมอาจลงทนุในตราสาร Basel III ซ่ึงมเีงือ่นไขที่ซับซอ้นและมคีวามเส่ียงที่แตกตา่งจากตรา

สารหนี้ทัว่ไป ผูล้งทนุจึงควรลงทนุในกองทนุรวมเมือ่มคีวามเขา้ใจในลกัษณะและความเส่ียงที่เกีย่วขอ้งของทรพัยสิ์นดงักล่าว กองทนุรวมนี้ลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผูล้งทนุจึงควร

พิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย
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UPINCM-N Benchmark

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แพลตนิมั อินคมั ออพพอรท์ู

นติีส้ ์พลสั ฟันด์ หนว่ยลงทนุชนดิรบัซื้อคืนหนว่ย

ลงทนุแบบปกต ิ

(UPINCM-N)



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 แพลตินัม อินคัม ออพพอรทูนิตี้ส พลัส ฟนด 
 
 

 

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมผสม 

 Foreign Investment Allocation 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือทรัพยอื่นตามที ่

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

 มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ดั (active management)

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

0.81%

-1.20%-0.82%

10.96%

6.46% 7

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

10%
12%

2563 2564

กองทนุ ดชันีชีวดั Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 

กองทุน -9.76 

ดัชนีชี้วัด -8.82 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -15.05 

ความผันผวนกองทุน 2.90 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 5.82 

 3 ป 

กองทุน - 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน - 

ความผันผวนกองทุน - 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

 

กองทุนเปด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอรทูนิตี้ส พลัส ฟนด (UPINCM
  
  

  

ต่ํา 1 2 3

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

ลงทนุในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ

โดยมีสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนนอยกวา 

หรือทรัพยอื่นตามที ่กลต.กําหนดใหลงทนุได 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(active management) 

 

7.19%

Peer Avg

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

-2.87 -9.76 -10.56 

-2.86 -8.82 -5.52 

-10.10 -15.05 -14.02 

1.58 2.90 3.25 

4.54 5.82 7.74 

5 ป 10 ป ตั้งแตจัดต้ัง 

- - -6.26 

- - 0.20 

- - -5.25 

- - 2.70 

- - 6.72 

ขอมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ 
วันเร่ิมตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายกุองทุน 

ผูจัดการกองทุนรวม 
นาย ธนพัฒน สุริโยดร 
น.ส. วรรณจันทร อึ้งถาวร

ดัชนีชี้วัด 
ดัชนี Barclays Global Aggregate 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวม

 
คําเตือน 
- การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ

- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรับการรับรองจาก 

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

(UPINCM-M) 
 หนวยลงทุนชนิดรบัซื้อคืนแบบปกติ  
 UPINCM-N 
  

ระดับความเสี่ยง 

3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 

ลงทนุในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพยสินทางเลือก 

โดยมีสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนนอยกวา 80% ของ NAV 

 22 มิ.ย. 2559 

 05 พ.ย. 2563 

นปนผล ไมจาย 

 ไมกําหนด 

 วันเร่ิมบริหารกองทุน 
 01 มิ.ย. 65 

วรรณจันทร อึ้งถาวร 22 มิ.ย. 59 

Barclays Global Aggregate ในรูปสกุลเงนิบาท 

สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ไดรับการรับรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UPINCM-N 

 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. ตราสารหนี้ภาคเอกชน 83.90 

2. สินทรัพยอื่นๆ 9.47 

3. พันธบัตรรฐับาล 6.63 

  
 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. หนวยลงทุน : United High Grade Corporate Bond Fund 38.77 

2. หนวยลงทุน : United SGD Fund 31.97 

3. หุนกู : EQUATE SUKUK SPC LTD EQPC42SX 21/02/20 3.944 13.16 

4. พันธบัตร : DUBAI DOF SUKUK LTD DUGB31SX 30/01/20 3.875 6.63 
  

 

 

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+5 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14 0.8560 

รวมคาใชจาย 5.35 1.3855 

หมายเหตุ : 

1. คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) = 0.6300% ของ Nav 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 1.00 

การรับซื้อคนื ไมมี ไมมี 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 1.00 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี 

การโอนหนวย ไมมี ไมมี 

หมายเหตุ : กรณสีบัเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -11.86 % 

Recovering Period - 

FX Hedging 92.33 % 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน - เทา 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 

country % NAV 

1. SINGAPORE 70.74 

2. UNITED ARAB EMIRATES 13.16 

3. CAYMAN ISLANDS 6.63 
  

 



UPINCM-N 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : United High Grade Corporate Bond Fund ISIN code : SG9999006399 

Bloomberg code : UGUHGU SP 

 

 

ชื่อกอง : United SGD Fund ISIN code : SG9999014864 

Bloomberg code : UOBUSAU SP 

 

 

 

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 หากกองทุนรวมมีคา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา 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 



ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละหรอืเงินฝากของสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) และอาจเข้าท าสัญญาป้องกัน          
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่ว ดงันัน้ กองทุนนีจ้ึงเหมาะกบัผูล้งทุนที่ยอมรบัความ
เสี่ยงไดส้งู อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของ
ทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบทัง้ทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

 
กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนีอ้ื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ตราสารหนีแ้ละหรือเงินฝากในสถาบนั
การเงินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามาถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และที่ไม่ไดม้ีการจัดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated) ที่มีผลอตัราตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นีม้กัมิไดม้ีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์และมกัมี
การซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายนอกจากตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่มีความโปรง่ใสนอ้ยกวา่ และมีสว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซือ้กบัราคา
เสนอขายที่กว้างกว่า นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลักทรัพย์ซื ้อขายอยู่ใน                 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใดๆ ซึ่งท าใหก้ารป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนดงักล่าวท าไดย้ากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้        
ผูอ้อกตราสารที่มีอตัราผลตอบแทนสงูมกัมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ 
อนัอาจท าใหผู้อ้อกตราสารไม่สามารถช าระดอกเบีย้และเงินตน้ไดต้ามก าหนด ซึง่สงูกวา่ผูอ้อกตราสารที่มีผลตอบแทนต ่ากว่า 
เนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารที่มีผลอตัราตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกวา่ และอาจเป็นตราสารดอ้ยสทิธิกวา่ตราสาร
หรือภาระผูกพันอื่นๆ ที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารซึ่งอาจได้รับการค า้ประกันจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ               
ผู้ออกตราสาร นอกจากนี ้ผู้ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ให้ค  ารับรองทางการเงิน ( financial covenants) ใดๆ หรือ          
อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัเก่ียวกบัการก่อหนีเ้พิ่มใดๆ ซึง่สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการลงทนุในตราสารดงักลา่วของกองทนุสงูขึน้ 
 
มลูค่าตลาดของตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) 
หรือ ไม่ไดร้บัการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่านีม้ีแนวโนม้ที่จะสะทอ้นถึงพัฒนาการของธุรกิจมากกว่า       
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งจะตอบสนองกับความผันผวนของ         
ระดบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดโดยทั่วไปเป็นหลกั และมีแนวโนม้ที่จะมีความออ่นไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ มากกวา่ตราสารท่ี
จะได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ บริษัทที่อ อกตราสารเหล่านีม้ักจะมีหนี ้สูง          
(highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การถดถอยของ        
ภาวะเศรษฐกิจครัง้ใหญ่อาจมีผลกระทบตอ่ตลาดส าหรบัตราสารประเภทนีอ้ย่างรา้ยแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบ
ต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี ้นอกจากนี ้มีความเป็นไปไดท้ี่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ
ความสามารถของผูอ้อกตราสารที่จะช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ ท าใหม้ีความเสี่ยงจากการผิดนดัของตราสารดงักลา่ว
มากขึน้ 
 
  



2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 
 

คือความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนเขา้ไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์    
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถควบคมุได  ้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บรษัิทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัตา่งๆรวมทัง้ติดตามสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาและยงัสามารถ
ปรบัสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัไดต้ามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
3. ความเสี่ยงจากความม่ันคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคืน    
เงินตน้และดอกเบีย้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงดา้นนีล้งไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีทัง้ในดา้นความน่าเช่ือถือ และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร 
 
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 
ความเสี่ยงทั่วไปที่ราคาของตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขา้มกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้และ
ตามปกติตราสารหนีท้ี่มีอายคุงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ก็จะยิ่งมีผลกระทบตอ่ราคาของ
ตราสารมากขึน้มากขึน้เทา่นัน้ 

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงดา้นนีล้งได ้โดยติดตามวิเคราะหปั์จจัยที่มีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสาร      
อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 
 
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราและค่าเงนิ (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 
 
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลีย่นแปลง  

 

 แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
กองทนุอาจใชเ้ครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งอาจมีตน้ทนุส าหรบัการท า
ธุรกรรมปอ้งกนัความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้   

 
 
 
 
 



6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้บางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทุนมี    
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน        
(Underlying Security)  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : 
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอรท์ูนิตีส้ ์พลัส ฟันด์ จะมีการจัดท า Stress Test ในกรณี Worst Case 
Scenario เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อประกอบการพิจารณาปรบัพอรต์การลงทนุใหท้นัตอ่สถานการณ์ 
 
7. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ,                  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ หรือสาเหตอุื่นๆ จนท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุไดต้รงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  
บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ                           
ราคามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
 
8. ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร   
ฐานะการเงิน และความเขม้แข็งขององคก์รธุรกิจ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ท่ีมีการขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบรษัิทตา่งๆ ทัง้ที่อยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอื่นๆ และผูจ้ดัการกองทนุจะท า
การติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกลชิ้ด ซึ่งจะช่วยใหก้องทุนสามารถบริหาร    
ความเสี่ยงไดด้ียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารอย่างมี
นยัส าคญัจะได ้พิจารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

 
9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงนิฝาก 

ในกรณีที่บริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบนัการเงินเพื่อและในนามของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมี
ความเสี่ยงต่อการขาดทนุจากเงินฝาก และอาจไดร้บัผลตอบแทนที่ลดลงอนัเนื่องมาจากการช าระคืนเงินฝากก่อนก าหนด 
หรือการที่สถาบันผูร้บัฝากเงินใชส้ิทธิใดๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเงินฝาก ผูท้ี่ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนควร
ประเมินความนา่เช่ือถือของเงินฝากและสถาบนัผูร้บัฝากเงิน การเปลีย่นแปลงของความนา่เช่ือถือของสถาบนัผูร้บัฝากเงิน 
จะมีผลกระทบตอ่มลูค่าของหนว่ยลงทนุในกองทนุ  นอกจากนี ้หากสถาบนัผูร้บัฝากเงินท าการช าระเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ล่าชา้กว่าวนัที่ครบก าหนด การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะล่าชา้ออกไปจนกว่ากองทุนจะไดร้บัการช าระเงินจาก
สถาบนัผูร้บัฝากเงินดงักล่าว อย่างไรก็ตามหากไม่มีการช าระเงินดงักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้คืนจาก     
เงินลงทนุในสว่นนีไ้ด ้



10. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซ่ึงกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 

การขาดสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ไดใ้นราคาที่
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เนื่องจากกองทนุอยู่ภายใตข้อ้จ ากดั
และขอ้ก าหนดการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์ินท่ีลงทุน ตามที่ระบุในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของทรพัยส์ินดงักล่าว และตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่กองทุนเขา้ลงทนุ ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดการจ าหน่ายจ่ายโอนดงักลา่วอาจเป็น   
การควบคมุหรือจ ากดัสภาพคลอ่งของทรพัยส์ินท่ีกองทุนลงทนุ และอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรพัยส์ินที่ลงทุน อีกทัง้
อาจไมม่ีตลาดรองส าหรบัทรพัยส์ินท่ีกองทนุลงทนุตลอดระยะเวลาที่ลงทนุ นอกจากนี ้ในกรณีที่มีตลาดรอง ราคาในตลาด
รองอาจจะต ่ากว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาที่กองทุนซือ้ทรัพยส์ินดงักล่าว ทรพัยส์ินที่เสนอขายอาจอยู่
ภายใตข้อ้จ ากดัการโอนบางอยา่ง และสามารถโอนใหแ้ก่ผูร้บัโอนบางรายเทา่นัน้ 
 
การซือ้ขายตราสารทางการเงินท่ีขาดสภาพคลอ่งมกัจะตอ้งใชเ้วลา และมีค่าธรรมเนียมนายหนา้ หรือสว่นลดส าหรบัผูค้า้ 
(dealer discounts) และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ สูงกว่าการซื ้อขายตราสารการเงินที่สามารถซื ้อขายได้ใน                   
ตลาดหลกัทรพัย ์การขาดสภาพคลอ่งในบางตลาดยงัอาจก่อใหเ้กิดความสญูเสียอยา่งมากแก่กองทนุและผูล้งทนุเป็นครัง้
คราว นอกจากนี ้มลูค่ายตุิธรรมของทรพัยส์ินท่ีกองทนุลงทนุซึง่น ามาใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุนัน้ 
อาจมิใช่มลูคา่ที่กองทนุจะไดร้บัเงินจรงิเมื่อมีการจ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีลงทนุ 
 
เนื่องจากกองทุนนีอ้าจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade) หรือ ที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท าใหม้ีความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งของตราสารที่กองทนุ
ลงทุน มากกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม            
บริษัทจดัการอาจลดความเสี่ยงดา้นนีล้งไดจ้าก การเลือกลงทนุในตราสารที่มีอายใุกลเ้คียงกบัอายกุองทนุและจะถือตราสารจน
ครบอายขุองตราสารนัน้ จึงท าใหค้วามเสีย่งดา้นนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 
 

11. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายเงนิตามภาระผูกพันเม่ือครบก าหนดเวลา 

 
ความเสี่ยงขัน้พืน้ฐานอย่างหนึ่งที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนของกองทุนคือความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่       
ผูอ้อกตราสารท่ีกองทนุลงทนุ สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรอืคูส่ญัญาของกองทนุ จะไมส่ามารถช าระเงินใหแ้ก่กองทนุไดเ้มื่อถึง
ก าหนดช าระ ซึ่งความเสี่ยงดงักล่าวเกิดจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาการในทางลบของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า ดงันัน้ ถึงแมว้่าบริษัทจัดการจะคาดหมายว่าผูอ้อกตราสารที่
กองทุนลงทุน สถาบันผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุนเหล่านีจ้ะมีความมั่นคงแต่องคก์รเหล่านี ้อาจประสบกับ      
การขาดทุน ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององคก์รอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ       
ความมั่นคงและความสามารถในการช าระหนีข้ององคก์รใหแ้ก่กองทนุได ้
 
เนื่องจากกองทนุนีอ้าจลงทนุในตราสารหนีห้รอืเงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือ (Unrated) ท าให้มีความเสี่ยง                
ดา้นความมั่นคงของคู่สญัญามากกว่าการลงทนุในกองทนุท่ีจะลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝากที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจดัการอาจลดความเสีย่งดา้นนีล้งไดจ้ากการเลอืกลงทนุในตราสารหนี ้



หรือสถาบนัผูร้บัฝากเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และผูอ้อกตราสารหนีห้รอืสถาบนัผูร้บัฝากเงินมีความสามารถในการช าระหนี ้
อยูใ่นขัน้ดีตามประวตัิการด าเนินการขององคก์รดงักลา่ว 
 
อีกทัง้ คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงที่กองทุนเขา้ท าอาจมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ดอ้ยลงจึง      
ขาดสภาพคลอ่งที่จะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั เนื่องจากกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ดงันัน้ ในกรณีที่คู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ดงักล่าวของกองทุนไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามสญัญาประเภทอื่น ผูล้งทนุอาจไดร้บัผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไว ้ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจดัการ
จะเขา้ท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วกบัธนาคารพาณิชยท์ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ที่อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะหแ์ละพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาใน
การท าธุรกรรมก่อนลงทนุและติตตามวิเคราะหอ์ยา่งตอ่เนื่อง จึงท าใหช้่วยลดความเสีย่งจากคูส่ญัญาดงักลา่วได้ 

 
12. ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (Basis Risk) 

 
กองทนุอาจเขา้ท าธุรกรรมอนพุนัธเ์พื่อการบรหิารความเสีย่ง เพื่อท่ีจะ  
 
(1)  ป้องกนัการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ในมลูค่าตลาดของทรพัยส์ินของกองทนุ อนัเนื่องมาจากความผนัผวนในตลาด
และการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา  
(2)  คุม้ครองผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จรงิ (Unrealized gains) บนทรพัยส์นิของกองทนุ  
(3)  เอือ้อ านวยตอ่การขายและการลงทนุใดๆ ดงักลา่ว  
(4)  เพิ่มหรอืรกัษาผลตอบแทน สว่นตา่งหรอืผลก าไรจากการลงทนุในกลุม่ทรพัยส์นิของกองทนุ  
(5)  ปอ้งกนัความเสีย่งจากการซือ้ขายเพื่อเก็งก าไรจากการเพิ่มขึน้หรอืลดลงของราคา (directional trade)  
(6)  ปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดจากอตัราแลกเปลีย่นบนตราสารทางการเงินใดๆ ของกองทนุ  
(7)  ปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดจากราคาที่เพิ่มสงูขึน้ของตราสารทางการเงินที่กองทนุคาดหมายวา่จะเขา้ซือ้ในอนาคต  
(8)  การด าเนินการเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร กองทนุไม่มีความจ าเป็นตอ้งปอ้งกนัความเสีย่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะส าหรบัธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือกลุม่ทรพัยส์ินของกองทนุโดยทั่วไป ถึงแมว้่ากองทุน 
อาจเขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงเพื่อที่จะลดความเสี่ยง ธุรกรรมนัน้อาจส่งผลใหผ้ลด าเนินงานโดยรวมของกองทนุ  
ตกต ่าลงกว่าในกรณีที่กองทนุไม่ไดเ้ขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงนัน้ เนื่องจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่กองทนุเขา้ท า
เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งมีการเคลือ่นไหวของราคาแตกตา่งไปจากผลตอบแทนที่กองทนุตัง้ใจจะคุม้ครองความเสีย่ง 
 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจดัการอาจลดความเสีย่งดา้นนีล้งจากการท่ีผูจ้ดัการกองทนุค านวณสดัสว่นในการปอ้งกนัความเสี่ยง
ที่เหมาะสมส าหรบักองทุน แต่ทัง้นี ้แมม้ีการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจไม่สามารถ
ปอ้งกนัความเสีย่งไดท้ัง้หมด และอาจท าใหก้องทนุเสยีโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีขึน้ หากตลาดฯไมเ่คลือ่นไหวไปใน
ทิศทางที่คาดการณไ์ว ้
 
 
 
 



13. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่ (Emerging Market Country Risk) 
 
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมและขอ้พิจารณาพิเศษที่มกัจะไม่พบในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจหรือ
ตลาดที่มีเสถียรภาพ ความเสีย่งดงักลา่วอาจไดแ้ก่  
(1) ความเสีย่งที่สงูขึน้จากการท่ีทรพัยส์นิอาจถกูโอนเป็นของชาติหรอืเวนคืน หรอืการถกูเรยีกเก็บภาษีส าหรบัผูม้ีรายไดส้งู 
(confiscatory taxation)  
(2) ความไมแ่นน่อนทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองที่สงูกวา่ รวมถึงสงคราม  
(3) การพึง่พาการสง่ออกและการคา้ระหวา่งประเทศที่สงูกวา่  
(4) ตลาดมีความผนัท่ีสงูกวา่  
(5) ความเสีย่งตอ่เงินเฟอ้สงูกวา่  
(6) การควบคมุการลงทนุจากต่างชาติและขอ้จ ากดัเก่ียวกบัก าไรจากการลงทนุ การสง่เงินลงทนุกลบัออกไปนอกประเทศ 
และความสามารถที่จะแลกเปลีย่นสกลุเงินทอ้งถ่ินเป็นสกลุบาทหรอืสกลุเงินเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  
(7) แนวโนม้ที่รฐับาลจะเขา้มาแทรกแซงและควบคมุเศรษฐกิจมีสงูกวา่  
(8) การตดัสนิใจของรฐัที่จะระงบัการสนบัสนนุแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ หรอืก าหนดระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจาก
สว่นกลาง  
(9) ความแตกต่างของมาตรฐานการสอบบญัชีและรายงานทางการเงินอาจท าใหไ้ม่สามารถหาขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญั
หรอืที่มีความนา่เช่ือถือเก่ียวกบัผูอ้อกตราสารได ้ 
(10) การก ากบัดแูลตลาดมีความกวา้งขวางนอ้ยกวา่  
(11) กฎหมายธุรกิจที่เก่ียวกับหนา้ที่ในการรกัษาผลประโยชนข์องเจา้หนา้ที่และกรรมการ และการคุม้ครองผูล้งทุนมี      
การพฒันานอ้ยกวา่ และ  
(12) ขอ้พิจารณาบางอย่างเก่ียวกับการเก็บรกัษาตราสารทางการเงินของกองทุนไวก้ับผูดู้แลทรพัยส์ินในบางประเทศ    
การส่งรายได้จากการลงทุนจากทรัพย์สินและเงินที่ ได้รับจากการขายทรัพย์สินกลับออกไปนอกประเทศโดย                           
ผูล้งทนุตา่งชาติ อาจตอ้งมีการลงทะเบียนและ/หรอืไดร้บัการอนมุตัิจากรฐั ท าใหก้องทนุอาจไดร้บัผลกระทบอยา่งรา้ยแรง
จากความลา่ชา้ในการปฏิเสธหรือการลงทะเบียนหรอืการอนมุตัิที่จ  าเป็นส าหรบัการสง่เงินกลบัออกไปนอกประเทศตลาด
เกิดใหมด่งักลา่ว หรอืภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ประเทศตลาดเกิดใหมเ่รยีกเก็บจากดอกเบีย้ที่จ่ายใหก้บัตราสารการเงินซึง่กองทนุ
ถืออยู ่หรอืก าไรจากการจ าหนา่ยจ่ายโอนตราสารการเงินดงักลา่ว 
 
นอกจากนี ้ในตลาดเกิดใหม ่(Emerging Market) รฐับาลมกัจะมีการก ากบัดแูลและควบคมุการด าเนินการทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ตลาดหลกัทรพัย ์ศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์นายหนา้ ผูค้า้ คู่สญัญา และผูอ้อกตราสารนอ้ยกว่าในตลาดที่มี
เสถียรภาพ การก ากับดูแลตามกฎระเบียบที่มีอยู่อาจถูกบิดเบือนหรือถูกควบคุมได้ เนื่องจากตลาดเกิด ใหม่                 
(Emerging Market) บางแห่งไม่มีระบบกฎหมายที่พัฒนาแล้วซึ่งเทียบเคียงได้กับประเทศที่พัฒนากว่า นอกจากนี ้
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบอาจจะไม่กา้วหนา้ไปในระดบัเดียวกบัพฒันาการของตลาด ซึ่งอาจสง่ผลให้
เกิดความเสีย่งจากการลงทนุ อีกทัง้การท่ีตลาดเกิดใหม ่ (Emerging Market) ดงักลา่วอาจยงัไมม่ีกฎหมายที่คุม้ครองสิทธิ
ในความเป็นเจา้ของของเอกชน และอาจมีความเสีย่งที่ขอ้ก าหนดในระดบัทอ้งถ่ิน ภมูิภาค และประเทศจะขดัแยง้กนัหรอืมี
ความเขา้ใจที่แตกตา่งกนัหรอือาจมีการตีความตามอ าเภอใจ อีกทัง้ความเป็นอิสระของระบบตลุาการและความคุม้กนัจาก
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมืองหรือลทัธิชาตินิยมยงัคงไม่ไดร้บัการตรวจสอบในหลายประเทศ หากกองทุนลงทุนใน
ประเทศตลาดเกิดใหม ่(Emerging Market) ดงักลา่ว กองทนุอาจประสบกบัความยากล าบากในการใชท้างแกไ้ขเยียวยา



ตามกฏหมาย หรือการยื่นขอและบังคับค าพิพากษาในศาลในประเทศดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะท า         
การวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนจะลงทุนอย่างสม ่าเสมอ ในกรณีที่ลงทุนใน
ประเทศตลาดเกิดใหม ่(Emerging Market) ดงักลา่ว 
 

14. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวกลางท้องถิน่และผู้ดูแลทรัพยส์ิน 

 
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจตอ้งด าเนินการผ่านนายหน้า ธนาคารหรือหน่วยงานท้องถ่ินอื่นๆ ท าใหก้องทุนมี        
ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการผิดนดั การลม้ละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของตวักลาง นายหนา้ หรือ
หน่วยงานเหล่านัน้  นอกจากนี ้กองทุนยงัตอ้งพึ่งพาระบบการธนาคารที่มีความเหมาะสมเป็นการทั่วไปของประเทศที่
กองทนุไปลงทนุผา่นนายหนา้ หรอืตวักลางดงักลา่ว 
 
ทรัพย์สินของกองทุนอาจอยู่ในบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีซึ่งผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodians) เปิดไว้ส  าหรับกองทุน          
ผูด้แูลทรพัยส์นิเหลา่นีอ้าจตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ จึงมีความไมแ่นน่อนวา่ทรพัยส์นิของกองทนุจะไดร้บัความคุม้ครองหรือไม่
ในกรณีผูดู้แลทรพัยส์ินดังกล่าวลม้ละลายหรือมีเหตุการณ์อื่นในท านองเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลใหก้องทุนไม่ไดร้บัคืน
ทรพัยส์นิท่ีฝากไวก้บัผูด้แูลทรพัยส์นิดงักลา่วและท าใหผู้ล้งทนุตอ้งสญูเสยีเงินลงทนุในสว่นนัน้ 
 

15. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

 
เนื่องจากกองทุนนีม้ีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณท์ี่ไมป่กติ ท าใหก้องทนุไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศและน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ
ได ้ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

16. ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk) 

 
ผู้ลงทุนพึงตระหนักว่าอัตราภาษีและหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อ บริษัทจัดการมี        
ความประสงคท์ี่จะใหก้ารด าเนินการทัง้หมดเทา่ที่จะเป็นไปไดข้องกองทนุเป็นไปในลกัษณะที่จะไมท่ าใหถื้อไดว้า่กองทนุมี
สถานประกอบการอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทั้งนี  ้ผลตอบแทนที่กองทุนมีสิทธิได้รับอาจต้องถูกหัก              
ภาษี ณ จ่ายและเสียภาษีก าไร (สว่นทนุหรืออื่นๆ) ที่ไดร้บัจากการขายทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุหรือจากการโอนเงินลงทนุ 
ทัง้นี ้กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงครัง้คราวและมีผลกระทบต่อผูล้งทุน ผูล้งทุนตอ้ง
รบัภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทัง้หมด (ซึ่งรวมถึงภาษีการโอน อากร
แสตมป์ ภาษีอื่นๆ หรอืคา่ใชจ้่ายที่มีลกัษณะในท านองเดียวกนั) ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุของกองทนุ 
 
กองทนุอาจถกูเรียกเก็บภาษีเงินได ้ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆ ในประเทศที่มีการลงทนุ เนื่องจากผูถื้อหน่วยลงทนุมี
ทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผูล้งทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน จึ งมีความเป็นไปไดท้ี่โครงสรา้งการลงทุนแบบหนึ่งจะส่งผลให้              
ผูถื้อหนว่ยลงทนุบางรายไมส่ามารถ  
 
(1) ไดร้บัประโยชนจ์ากอนสุญัญาดา้นภาษีซึง่ในประเทศไทยท ากบัประเทศที่มีการลงทนุ หรอื  



(2) เรียกรอ้งเครดิตส าหรบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีหกั ณ ที่จ่ายดงักล่าว ดงันัน้ ในการเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
ส าหรับกองทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนโดยรวม มิใช่วัตถุประสงคก์ารลงทุนของ              
ผูถื้อหนว่ยลงทนุรายใดรายหนึง่ 
 

17. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคิดภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกาที่มีการบญัญัติและมี
ผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั ภายใตก้ฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่สงูถึงรอ้ยละ 30 ส าหรบัการจ่าย
ดอกเบีย้และเงินปันผลที่มีแหล่งที่มาจากประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ใหแ้ก่         
สถาบนัการเงินต่างประเทศ และเงินรายรบัทัง้หมด (gross proceeds) ที่สถาบนัการเงินต่างประเทศไดร้บัจากการขาย
ทรพัยส์นิท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสหรฐัอเมรกิาบางประเภทซึง่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีที่สถาบนัการเงิน
ต่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงกองทุน) ไม่ไดเ้ขา้ท าและปฏิบัติตาม ความตกลงกับกรมสรรพากรของสหรฐัอเมริกา      
(U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เวน้แต่สถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ไดร้บัการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏิบตัิ
ตามกฎหมายดงักลา่วแลว้ 
 
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหกั ณ ที่จ่ายดงักล่าว กองทุนอาจเขา้ท าความตกลงกับ IRS (“ความตกลงกับ IRS”) กองทุนคาดว่า
ความตกลงกบั IRS จะก าหนดใหก้องทนุตกลงที่จะ (1) ขอรบัขอ้มลูเพื่อระบตุวับคุคลบางอย่างเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ  
เพื่อพิจารณาว่าผูถื้อหน่วยลงทนุเป็น U.S. Person หรือนิติบุคคลต่างชาติซึ่งถือหุน้โดย U.S. Personหรือไม่ และเพื่อให้
ขอ้มูลระบตุวับคุคลเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการหกัภาษี ณ ที่จ่าย
และข้อก าหนดอื่นๆ เพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระผูกผันในการรายงานข้อมูลตามความตกลงกับ IRS ในกรณีที่                           
ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ปฏิบตัิตามค ารอ้งขอเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้นความตกลงกับ IRS จาก
กองทุน หรือบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจจ าเป็นตอ้งหกัภาษี ณ ที่จ่ายสงูถึงรอ้ยละ 30 จากการช าระเงิน (ซึ่งรวมถึง    
เงินปันผลและจ านวนเงินไถ่ถอน) ซึ่งมีขึน้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่ปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลู หรือผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่มิไดม้ีความตกลงกบั IRS ที่มีผลบงัคบั 
(กล่าวคือ ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่ไม่เขา้ร่วมในการท าความตกลงกบั IRS) เวน้แต่ สถาบนัการเงินนัน้
ไดร้บัการยกเวน้หรอืถือวา่ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายแลว้ทัง้กองทนุ บรษัิทจดัการจะไมช่ าระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชยใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยลงทนุส าหรบัจ านวนเงินใดๆที่ถกูหกัตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปไดท้ี่บริษัทจดัการอาจ
ตอ้งจัดใหม้ีการจ าหน่ายหรือโอนหน่วยลงทุนซึ่งถือโดยผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มลู
ดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการร้องขอตามเง่ือนไขในความตกลงกับ IRS ของกองทุน และจ านวนเงินสุทธิที่ได้จาก               
การจ าหน่ายหรือโอนนัน้อาจจะนอ้ยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายหรือโอนโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี   
ภาระผกูพนัที่มีแหลง่ที่มาจากประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งยงัคงคา้งอยู่ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 และภาระผกูพนัท่ีมี
แหล่งที่มาจากภายนอกประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งยงัคงคา้งอยู่ในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หรือวนัท่ีตรงกับหกเดือน
หลังจากการประกาศใช้ข้อบังคับ US Treasury regulations ว่าด้วยการหัก ณ ที่จ่าย ส าหรับกลุ่มเงินประเภท “foreign 
passthru payments” (แลว้แต่ว่าวันใดเกิดขึน้ภายหลัง) โดยภาระผูกพันดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขหรือถือว่าออกใหม่ 
ภายหลงัจากวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2557 (ภาระผกูพนัเหลา่นีเ้รียกว่า “Grandfathered Obligations”) จะไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัของการหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตามภาระผูกพนัซึ่งถือว่าเป็นภาระผูกพนัประเภททุน และ  



ภาระผกูพนัประเภทหนีซ้ึง่ไม่มีก าหนดระยะเวลาแนน่อน (เช่น เงินฝากออมทรพัยแ์ละเผ่ือเรียก) ไม่มีสิทธิไดร้บัการยกเวน้ 
(grandfathering) จากการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA 

นอกจากนี ้ถ้ากองทุนตัดสินใจที่จะไม่เขา้ท าความตกลงกับ IRS กองทุนอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 30 
ส าหรบัเงินบางประเภทท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทนุ 
 
ที่ผา่นมา ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้ท าความตกลงระหวา่งรฐับาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง IGA”) 
หลายฉบบัที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย FATCA ซึ่งถา้ประเทศไทยเขา้ท าความตกลง IGA กับสหรฐัอเมริกา กองทุนอาจไม่
จ าเป็นตอ้งเขา้ท าความตกลงกบั IRS แต่อาจจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่ประเทศไทยตราขึน้เพื่ออนวุตัรใหเ้ป็นไปตาม
ความตกลง IGA นัน้ 
 
บรษัิทจดัการไมส่ามารถรบัรองไดว้า่การช าระเงินใหแ้ก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิของกองทนุ ซึง่รวมถึงทรพัยส์ินที่
ลงทุน จะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ถา้การช าระเงินใหแ้ก่กองทุนในส่วนที่เก่ียวกบั
ทรพัยส์ินของกองทนุตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที่จ่าย ก็อาจสง่ผลใหม้ีการไถ่ถอนทรพัยส์ินที่ลงทุนก่อนก าหนด
ตามวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของทรพัยส์ินที่ลงทนุ นอกจากนี ้ถึงแมว้า่ ผูล้งทนุในกองทนุจะไดป้ฏิบตัิตาม
การรอ้งขอขอ้มลูระบตุวับคุคลและยินยอมใหบ้รษัิทจดัการด าเนินการน าสง่ขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ IRS แตก่ารช าระเงินใหแ้ก่
กองทนุก็ยงัอาจถกูหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ได ้หากตวักลางที่ถือทรพัยส์ินอยูแ่ทนกองทนุตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย 
เนื่องจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุควรปรกึษาหารือกบัที่ปรกึษาทางดา้นภาษีของตน
เก่ียวกบัภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ที่อาจเกิดขึน้กบักองทนุ ก่อนที่จะตดัสนิใจลงทนุ 
 

18. ความเสี่ยงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับทรัพยส์ินที่ลงทุน (Withholding Tax) 

 
บรษัิทจดัการไมส่ามารถรบัรองไดว้า่จะไมม่ีการเรยีกเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินท่ีพงึช าระใหแ้ก่กองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบั
ทรพัยส์นิท่ีลงทนุ นอกจากนี ้การช าระเงินใหแ้ก่ตวักลางหรอืกองทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์นิที่ลงทนุอาจถกูหกั ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสงูถึงรอ้ยละ 30 หากกองทุนหรือตวักลางไม่ปฏิบตัิตามการรอ้งขอขอ้มูลระบุตวับุคคล 
เพื่อใหคู้่สญัญาของกองทุนหรือตวักลางสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ได ้ซึ่งรวมถึงความตกลงกับ IRS ตามที่
กลา่วไวข้า้งตน้ 
นอกจากนี ้แมว้่าในเวลาที่กองทนุเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินใดๆ จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทนุเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่ลงทนุ
ดงักล่าว จะไม่ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีที่เก่ียวขอ้งอาจเปลี่ยนแปลงไป ท าใหจ้ านวนเงินที่ช  าร ะ
ตามทรพัยส์ินที่กองทุนลงทุนดงักล่าวตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่สงูขึน้อนัเนื่องจาก       
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคบั
ดังกล่าว ซึ่งลูกหนีท้ี่เก่ียวข้องไม่ผูกพันที่จะตอ้งชดเชยใหก้ับกองทุน ในกรณีดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรบั
ประโยชนจ์าก (ก) อนสุญัญาภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศที่ท  าการช าระเงิน หรอื (ข) กฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยูใ่น
ปัจจบุนัในประเทศของลกุหนีท้ี่เก่ียวขอ้งของกองทนุ ในกรณีที่กองทนุไดร้บัช าระดอกเบีย้จากจ านวนเงินสทุธิภายหลงัจาก
ที่หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแลว้ เงินปันผลหรือผลตอบแทนที่พึงช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุก็จะถกูก าหนดโดบอา้งอิงจากจ านวน
เงินรบัสทุธิดงักล่าว ซึ่งภาษีดงักล่าวจะลดจ านวนเงินที่สามารถน าไปช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนด้วย ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วย
ลงทนุจะไมม่ีสทิธิไดร้บัจ านวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภาษีหกั ณ ที่จ่ายนัน้ 
 



ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
 
1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากในสถาบนัการเงินประเภทท่ีมีอนัดบันา่เช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
(Non-Investment Grade) หรอืไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้ผูอ้อกตราสารหนีท้ี่กองทุนจะ
เขา้ลงทนุอาจไมไ่ดใ้หค้  ารบัรองทางการเงินใดๆ รวมถึงค ารบัรองที่จะไมก่่อหนีเ้พิ่มเติม การลงทนุของกองทนุในตราสารหนี ้
ดงักล่าวอยู่ภายใตบ้งัคบัของการไถ่ถอนหรือช าระคืนก่อนก าหนด ซึ่งอาจส่งผลใหผู้อ้อกตราสารหนีช้  าระคืนเงินตน้ตาม  
ตราสารหนีท้ี่กองทุนถืออยู่ก่อนเวลาที่คาดหมายไว ้หรือส่งผลใหส้ถาบนัผูร้บัฝากเงินช าระคืนเงินฝากใหแ้ก่กองทนุก่อน
ก าหนด ดงันัน้บรษัิทจดัการจึงไมส่ามารถรบัรองวา่จะบรรลเุปา้หมายอตัราผลตอบแทนที่ประมาณการของกองทนุ 
 
2. ความเสี่ยงด้านความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ (Potential Conflicts of Interest) 

ผูล้งทนุเขา้ใจและทราบถึงโอกาสที่บริษัทจดัการและบรษัิทในเครืออาจเผชิญความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
กองทุน ในกรณีที่มีปัยหาที่เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต               
เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีกรณีที่บริษัทจดัการใชดุ้ลยพินิจโดยสจุริตแลว้เห็นว่าถือเป็นความขดัแยง้
ทางผลประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง บริษัทจัดการอาจด าเนินการตามที่เห็นว่าจ าเป็นหรือเหมาะสมเพื่อแก้ไขความขดัแยง้
ดงักลา่ว โดยเป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง (และเมื่อไดด้  าเนินการดงักลา่ว บรษัิทจดัการ
จะไม่มีความรบัผิดใดๆ ที่เกิดขึน้จากความขัดแยง้เหล่านัน้) การด าเนินการเหล่านีอ้าจรวมถึงการจ าหน่ายจ่ายโอน
ทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุซึ่งก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนท์ี่เป็นอิสระ โดยใน
การนี ้บริษัทจัดการจะถือว่าผูล้งทุนแต่ละรายไดท้ราบถึงการมีอยู่ของความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงหรือที่อาจ
เกิดขึน้ไดด้งักลา่วแลว้ และหากบรษัิทจดัการไดด้  าเนินการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามกรอบแห่งกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วนฉบบันีแ้ลว้ ผูล้งทนุจะสละสทิธิเรยีกรอ้งส าหรบัความรบัผิดใดๆ 
ที่เกิดขึน้จากการมีอยูข่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ดงักลา่ว 
 
3. ความเสี่ยงจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีม้ีขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward Looking Statements) ทัง้นี ้ผูล้งทุน
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเก่ียวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชีช้วนฉบับนี ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขอ้ความดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต 

 
1. ขอ้ความเก่ียวกบักลยทุธโ์ดยรวมของกองทนุในการท่ีจะบรรลซุึง่เปา้หมายของการลงทนุ 
2. ข้อความประมาณการตัวเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทุนที่กองทุนอาจไดม้า หรือขนาดของ

ทรพัยส์นิ ที่กองทนุอาจไดม้าในการลงทนุดงักลา่ว 
3. ขอ้ความเก่ียวกบัประมาณการหรอืการคาดการณผ์ลตอบแทน หรอืผลประกอบจากการลงทนุใดๆ 
4. ขอ้ความเก่ียวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทนุเพื่อด าเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากดั

เพียงการใชท้รพัยส์นิของกองทนุ และขนาดและลกัษณะของคา่ใชจ้่ายที่บรษัิทจดัการคาดวา่จะเกิดขึน้ บคุลากรและ
บรกิารอื่นที่กองทนุอาจใชบ้รกิาร 

5. ขอ้ความใดๆ ที่ใชค้  าวา่ “คาดการณ”์ “เช่ือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรอืถอ้ยค าในท านองเดียวกนั 



6. ขอ้ความใดๆ ที่มิใช่ขอ้เท็จจรงิยอ้นหลงั 

ขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคตสะทอ้นถึงความเห็นในปัจจุบนัของบริษัทจดัการเก่ียวกบัเหตกุารณใ์น
อนาคต และอยู่ภายใตค้วามเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมตุิฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงปัจจยัความเสี่ยงดงัที่
ระบขุา้งตน้ ถึงแมว้า่บริษัทจดัการมีความเช่ือวา่คาดหมายที่แสดงอยูใ่นขอ้ความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต
มีความสมเหตสุมผล แตบ่รษัิทจดัการไมส่ามารถรบัรองวา่ความคาดหมายเหลา่นัน้จะถกูตอ้ง 
 
 
 


