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 เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 
 

1. บลจ. ยโูอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดลี่ ลิควิดดิตี ้ฟันด์ (UDAILY) โดยจะค านวณ
จากยอดเงินลงทนุสะสมของกองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้ภายในช่วงเวลาสง่เสริมการขาย ระหวา่งวนัท่ี 1 - 30 ตลุาคม 2563  
รายช่ือกองทนุรวม ท่ีเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขาย ได้แก่ 

 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ (UCHINA) 

 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด์ (UNI) 

 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (UGQG) 

 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด์ (UEDTECH) 

 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อิควิตี ้ซสัเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) 

 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) 

 กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) 

 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) 

 กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UGH) 

โดย 

1.1 หากมียอดเงินลงทนุสะสมในกองทนุรวมท่ีเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดงักล่าว น้อยกวา่ 10 ล้านบาท ทกุ ๆ 
1 ล้านบาท มีสิทธิรับหน่วยลงทนุกองทนุ UDAILY มลูคา่ 1,000 บาท  

1.2 หากมียอดเงินลงทนุสะสมในกองทนุรวมท่ีเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายดงักลา่ว เท่ากบัหรือมากกวา่ 10 ล้าน
บาท ทกุ ๆ 1 ล้านบาท มีสิทธิรับหน่วยลงทนุกองทนุ UDAILY มลูคา่ 2,000 บาท  

2. ยอดเงินลงทนุสะสม หมายถงึผลรวมของยอดซือ้และ/หรือยอดสบัเปลี่ยนเข้าจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
ชนิดเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป  (TCMF), กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY), กองทุนเปิด ยูโอบี ชวัร์ เด
ลี (UOBSD), กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี (UOBID), กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดลี่ อลัตร้า พลสั ฟันด์ (UIDPLUS) 

3. บลจ. ยโูอบี จะค านวณยอดเงินลงทนุสะสมรวมของทกุกองทนุรวมท่ีเข้าร่วมรายการสง่เสริมการขาย โดยจะค านวณ
แยกตามแตล่ะบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ยอดเงนิลงทุนสะสมที่ลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 
ระหว่างวนัที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563 

ทุกๆ 1 ล้านบาท รับฟรี หน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยไูนเต็ด เดลี่ ลิควิดดติี ้ฟันด์ (UDAILY)  
ตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด 
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4. ส าหรับผู้ลงทุนท่ีมียอดเงินลงทุนสะสมในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ตามเง่ือนไขท่ีระบุข้างต้น บลจ. ยูโอบี จะท า
การซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี ้ฟันด์ (UDAILY) ภายใต้แต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยที่ลงทุน

เป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

5. รายการส่งเสริมการขายนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือส่งเสริมการขายส าหรับลกูค้าท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทุนกบั  บลจ. ยูโอบี 
โดยตรงเท่านัน้  

6. รายการสง่เสริมการขายนีไ้มส่ามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

7. ผู้ลงทุนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการสง่เสริมการขายนีจ้ะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขาย
อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั และ/หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั 

8. สนบัสนนุของสมนาคณุโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ www.uobam.co.th 
 
 
 

 
ค าเตือน :  
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงนิกลับเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงนิตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่า
กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้  
ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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รายละเอียดกองทุนรวมต่างประเทศที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 
 

ประเภท รายละเอียดนโยบายการลงทุน 
ระดับ
ความ
เส่ียง 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ  

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ (UCHINA) 
 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (LUX) Equity SICAV- All China 
USD (Class I-A1-acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่า NAV กองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตัง้และบริหารจัดการโดย UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A. และจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นและ
หลักทรัพย์อ่ืนที่ เ ก่ียวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศจีนและบริษัทอ่ืนๆที่มี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกบัประเทศจีน โดยการลงทนุจะประกอบด้วยหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศจีน (onshore) และนอกประเทศจีน (offshore)  
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

6 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวช่ัน ฟันด์ (UNI) 
 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททัว่โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
โดยเป็นตราสารทนุของบริษัทที่เก่ียวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เก่ียวข้องกับนวตักรรมและหรือ
เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัท
จัดการมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้ รับด าเนินการลงทุนใน
ต่า งประ เทศของกองทุน  ( outsource) และ  UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจ
มอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้ รับด าเนินการช่วยการลงทนุต่อในบางส่วนหรือ
ทัง้หมด 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

6 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป (UGQG) 
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Quality Growth Fund 
(Class USD Acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตัง้และบริหารจัดการโดย UOB Asset 
Management Ltd (Singapore) ซึ่งกองทนุหลกัมุ่งเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคดัสรรแล้วว่าเป็น
บริษัทชัน้น าที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยที่
ผ่านมาบริษัทดงักล่าวประสบความส าเร็จในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึงมีแนวทางการด าเนินธุรกิจใน
รูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทัว่โลก นอกจากนี ้ยงัเน้นลงทนุในบริษัทที่มีโอกาส
เติบโตในอนาคต มีระบบการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจาก
เงินลงทนุให้สงูขึน้ 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

6 
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ประเภท รายละเอียดนโยบายการลงทุน 
ระดับ
ความ
เส่ียง 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคช่ัน เทคโนโลยี ฟันด์ (UEDTECH) 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Credit Suisse (Lux) Edutainment 
Equity Fund - Class IBP USD เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตัง้และบริหารจัดการโดย Credit Suisse Fund 
Management S.A. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุในตราสารทนุ หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับตราสารทนุ และ
ใบแสดงสิทธิตา่งๆ ของบริษัทที่จดทะเบียนหรือซือ้ขายบนตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจ
เก่ียวข้องกับการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ ผลิตหรือจัดทาข้อมลูด้านการศึกษา แพลทฟอร์มและการนา
เสนอข้อมลู รวมไปถึงระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และอปุกรณ์ตา่งๆ อยา่งน้อย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

6 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี ้ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Sustainable Global Stars 
Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตัง้และบริหารจดัการโดย Robeco 
Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็น 
Société d'Investissement à Capital Variable (“SICAV”) โดยเป็นกองทุนที่จัดตัง้ตามระเบียบของ 
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึง่อยูภ่ายใต้การกากบัดแูล
ข อ ง  Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มัญ ข อ ง 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) 
เน้นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทนุหลกั) ซึ่งเป็น
กองทุนที่จัดตัง้และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยมี Sumitomo 
Mitsui DS Asset Management Company Limited เป็นผู้ จัดการกองทุนย่อย โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่ต ่า
กวา่ 80% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ทัง้นี ้เพื่อเพ่ิมโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

6 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) 
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็น
กองทุนที่จัดตัง้และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และเป็น กองทุนที
จัดตัง้ (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยมิได้เป็นกองทุนรวม ประเภทเฮ็ดจ์
ฟันด์ (hedge fund) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

6 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม (Sector Fund) 

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) 
กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund โดยเป็น 
Authorized Scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) อยู่ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของ
ประเทศสิงคโปร์ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็น
สมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์
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หน้า 5 จาก 5 

ประเภท รายละเอียดนโยบายการลงทุน 
ระดับ
ความ
เส่ียง 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

ที่เน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจกลุม่ Healthcare ในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก โดยบริหาร
จัดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ 
(Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้ จัดการ
กองทนุ และบริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือใน
สกลุเงินอ่ืนใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะน าเงินไปลงทนุต่อ
ในหลายหลายสกลุเงินตามแตล่ะประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม (Sector Fund) 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบ
มีความเส่ียงต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UGH) 
กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund โดยเป็น 
Authorised scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยูภ่ายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็น
สมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์
ในการลงทนุที่เน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก ซึง่มี
การบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภท
เฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ และบริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
หรือในสกุลเงินอ่ืนใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะน าเงินไป
ลงทนุตอ่ในหลายหลายสกลุเงินตามแตล่ะประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ 
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
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ค าเตือน :  
การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการด าเนินงาน
กองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้
กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด กองทุนมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่
เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงิน
คืนต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้  
ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต  
 
 

 


