
 

 

 

 

แนวทางการคดัเลอืกหุน้ และตราสารหนีด้ว้ยแนวทางการลงทนุอยา่งยัง่ยนื (ESG) 

แม้ว่าหลักการการลงทุนแบบยั่งยืน หรือ การลงทุนด้วยเกณฑ์ทาง ESG จะมีหลักการคล้ายๆกันคือ การลงทุนในบริษัทท่ีมี
ปัจจัยส่งเสริมด้าน Environmental Social and Governance แต่วิธีการลงทุนแบบยั่งยืนนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละขั้นตอน
การลงทุนของบริษัทจัดการ หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า การน าหลักการณ์ ESG เข้ามาประยุกต์ใช้ในการลงทุนแตกต่างกันในแต่
ละ บลจ.  ดังนั้น สิ่งท่ีจะกล่าวถึงในบทความน้ี คือ ประสบการณ์การลงทุนในรูปแบบ ESG ในฐานะผู้จัดการกองทุน และแนะน า
วิธีการท่ีท่านผู้ฟังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ จากฐานข้อมูลท่ีเปิดเผยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

สิ่งแรกท่ีผู้จัดการกองทุนและผู้แนะน าการลงทุนควรท าในการจัดพอร์ตการลงทุน คือ การเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
เพ่ือให้จัดพอร์ตออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เนื่องจาก ESG มีเร่ืองท่ีต้องพิจารณาในหลายๆแง่มุม ท้ัง สิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ในฐานะผู้ดูแลเงินของลูกค้าควรท าความเข้าใจว่า ลูกค้าให้น้ าหนักกับหลักเกณฑ์ใดของ ESG เช่น ลูกค้า
บางส่วนอาจต้องการเน้นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ต้องการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน หรือ ลูกค้าบางส่วนอาจเน้นบริษัทท่ีมีธรรมาภิ
บาลท่ีดี เพราะลดความเสี่ยงจากการถูกบริหารคดโกงอนาคตได้ การพูดคุยกับลูกค้าเพ่ือก าหนดแนวทางการลงทุน 
(Investment policy) ซึ่งเดิมจะมีการพูดถึง ผลตอบแทนท่ีคาดหวังและความเสี่ยงท่ีลูกค้ารับได้ ปัจจุบันจะมีการเพ่ิมเร่ือง ESG 
เข้าไปด้วย 

ในปัจจุบัน นโยบายการลงทุนของนักลงทุนสถาบันมักจะมีส่วนท่ีกล่าวถึง บทบาทของ ESG ในกระบวนการลงทุน หรือ ESG 
Investment Process ในอนาคต นโยบายการลงทุนของลูกค้าส่วนบุคคลจะมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ  ESG มากขึ้น มองว่าการ
พูดคุยกับลูกค้าให้ชัดเจนว่าส่วนไหนใน ESG ท่ีลูกค้าต้องการและจัดพอร์ตให้ตรงเป็นสิ่งท่ีส าคัญและป้องกันการเกิดปัญหาการ
เข้าใจผิดในอนาคต เช่น ลูกค้าเข้าใจว่ากองทุนนี้เน้นด้านสิ่งแวดล้อม แต่จริงๆ แล้วกองทุนนี้เป็น ESG ท่ีเน้นด้านสังคม เช่น 
การไม่ใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

 



 

 

เลือกพิจารณาหุ้น ESG อย่างไร 

เมื่อสามารถก าหนด Investment policy ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้ว ล าดับถัดไปคือ การคัดเลือกสินทรัพย์ต่างๆ 
เข้า portfolio ขอยกตัวอย่าง กองทุนท่ีลงทุนในหุ้นท้ัง 100% เพ่ือให้เห็นภาพการน า ESG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพอร์ต 
สมมุติว่า ท่านเป็นผู้จัดการกองทุนท่ีลูกค้าต้องการลงทุนใน Asia Equity Fund หรือ หุ้นในทวีปเอเชีย  สิ่งแรกท่ีเราต้องท าคือ 
คัดเลือกหุ้นท่ีเราสามารถลงทุนได้ เช่น หุ้นขนาดใหญ่ท่ีมีสภาพคล่องเหมาะสม เราเรียกหุ้นท่ีเราสามารถลงทุนได้ว่า universe 
หุ้น 

เมื่อเราได้ universe ของหุ้นแล้ว ต่อไปจะวิเคราะห์ประเด็นทาง ESG ของหุ้นทุกตัวใน universe ปัญหาคือ เรามีหุ้นประมาณ 
1,600 ตัวอยู่ใน universe ซึ่งเราจะวิเคราะห์ ESG ของหุ้น 1,600 ตัวนั้นใช้เวลามาก  เราต้องการตัวช่วย นั่นคือ การน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้มี  2 ส่วนด้วยกัน ส่วนท่ีหนึ่ง คือ Data automation หรือ ระบบการดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาโดยอัตโนมัติ ในหุ้น 1,600 ตัวเราใช้ฐานข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น MSCI S&P Global และฐานข้อมูล
ท่ีเป็นข่าวท่ีเกี่ยวกับหุ้นเหล่านี้ เนื่องจากเรามีหุ้นท่ีต้องดูเป็นจ านวนมาก การดึงข้อมูลอัตโนมัติจึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้เรา
สามารถวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที  

ส่วนท่ีสอง เมื่อเราใช้เทคโนโลยีจาก Data automation และ Artificial Intelligence จะได้คะแนน ESG คร่าวๆ ตามฐานข้อมูลท่ี
เรามี แต่เนื่องจากข้อมูลไม่ได้สมบูรณ์ 100% เราจึงใช้ ESG analysts หรือนักวิเคราะห์ทาง ESG มาท าให้คะแนน ESG ของหุ้น 
แต่ละตัวมีความครบถ้วนและถูกต้องยิ่งขึ้น สิ่งท่ีได้คือ คะแนน ESG ของหุ้นแต่ละตัว เช่น A, B, C, D โดย A คือ ESG ดีที่สุด 
ซึ่งจะเป็น input  

ส าหรับขั้นตอนท่ี 3 นั่นคือ การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Prediction models) เพ่ือหาหุ้นท่ีเหมาะสมท่ีสุดที่จะอยู่ใน Asia 
Equity Fund ของเรา ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ผลจาก model เพ่ือหาหุ้น 60 ตัว ท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสุดในความเสี่ยงท่ี
ลูกค้ารับได้และคะแนน ESG ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น  A และ B เท่าน้ัน 

ขั้นตอนท่ี 4 การเลือกในขั้นตอนนี้จะท าอย่างละเอียด โดยมีการใช้ ทีม ESG Analysts ส่งแบบสอบถาม หรือเข้าไปคุยกับ
ผู้บริหารเพ่ือปรับคะแนน ESG อีกรอบหนึ่งให้ถูกต้องมากขึ้น ในขั้นตอนท่ี 5 เมื่อได้หุ้น 30 ตัวสุดท้าย เราจะน าหุ้น 30 ตัวนี้มา
สร้างเป็น Asia Equity Fund เมื่อเราลงทุนในหุ้นแล้ว งานทาง ESG ยังไม่จบ เรายังคงต้องประเมิณ ESG ของหุ้นแต่ละตัวใน 
Portfolio ของเราอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคะแนน ESG ของหุ้นแต่ละตัวจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ ข้อพิพาทต่างๆ เช่น การใช้แรงงานผิดกฎหมาย สิ่งเหล่าน้ีจะท าให้คะแนน ESG ลดลงได้ 

เมื่อทุกท่านเห็นภาพการสร้าง portfolio ในภาพรวมแล้ว เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ด้าน ESG ในภาพลึก โครงสร้างของการ
วิเคราะห์ ESG ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา หรือ 3 pillar  เสาแรก คือ สิ่งแวดล้อม เสาท่ีสองคือ สังคม และ เสาท่ีสามคือ 

ธรรมาภิบาล ภาพในแต่ละเสาจะมีหัวข้อท่ีส าคัญในเสาน้ันๆ ยกตัวอย่าง เช่น หัวข้อท่ีส าคัญทางสิ่งแวดล้อมคือ การจัดการขยะ 
และ การปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ีสร้างปัญหาโลกร้อน หัวข้อท่ีส าคัญทางสังคม คือ ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 
ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และ หัวข้อท่ีส าคัญทางธรรมาภิบาล คือ จริยธรรมทางธุรกิจและ การบริหารบริษัทอย่าง
ถูกต้อง จ่ายภาษีถูกต้อง เปิดเผยครบถ้วน เป็นต้น ซึ่งจะมีการให้น้ าหนักท่ีไม่เหมือนกันตามความเหมาะสมของแต่ละ
อุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกัน แล้วเอาน้ าหนักดังกล่าวมาค านวณเป็นคะแนน Weighted ESG score และจะมีการติดตามอยู่เสมอ 
โดยเม่ือ ESG analyst ได้รับการแจ้งเตือนถึงข่าว จะท าการปรับคะแนน ESG จะเรียกคะแนนท่ีเกิดจากประเด็นข้อพิพาทเหล่าน้ีว่า 



 

Controversy Score ในแต่ละข่าว เราจะน า Controversy score มาลบออกจาก Weighted ESG score ในขั้นท่ีแล้ว สุดท้ายจะ
เป็นคะแนน ESG ล่าสุดท่ีเราจะน ามาปรับพอร์ตการลงทุนจริงๆ เช่น หากเดิม หุ้นตัวนี้ได้ B และ มีข้อพิพาทร้ายแรงท าให้ คะแนน
ตกมา D เราอาจต้องพิจารณาขายหุ้นตัวนั้นออกไปจาก Portfolio เรา 

นักลงทุนทั่วไปที่ต้องสนใจ ESG จะเริ่มต้นอย่างไร  

ส าหรับนักลงทุนในหุ้นไทย ทางเว็บไซต์ www.settrade.com ได้รวบรวมคะแนน ESG จากแหล่งต่างๆมาไว้ในหน้า ESG อย่าง
ครบถ้วน ท าให้สะดวกต่อการหาข้อมูล และ THSI ท่ีมาจากค าว่า Thailand Sustainability Investment จัดโดย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีคัดเลือกหุ้นท่ีมีการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความ
ยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละด้านของ ESG หรือ หุ้นท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability 
Indices ในปีล่าสุด มีบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท การเลือกลงทุนในบริษัทเหล่าน้ีถือ
เป็นการเลือกลงทุนแบบ ESG ท่ีมีหลักเกณฑ์ชัดเจน น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่ยาก 

ส าหรับตราสารหนี้ โดยปกติบริษัทต่างๆ จะออกท้ังหุ้นและตราสารหนี้ ดังนั้น การพิจารณา ESG ในผู้ออกตราสารหนี้สามารถ
ใช้หลักการและ วิธีการเช่นเดียวกับหุ้นได้ แต่หากบริษัทต้องการออกตราสารหนี้เพ่ือน าเงินไปใช้ในโปรเจ็กเฉพาะ เช่น หากบริษัท
ต้องการออกตราสารหนี้เพ่ือน าเงินไปใช้ในโปรเจ็กเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม เราจะเรียก green bond หากบริษัทต้องการออก
ตราสารหนี้เพ่ือน าเงินไปใช้ในโปรเจ็กเฉพาะทางด้านสังคม เราจะเรียก social bond หากบริษัทต้องการออกตราสารหนี้เพ่ือน า
เงินไปใช้ในโปรเจ็กเฉพาะท่ีเป็นผลดีทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านสังคม เราจะเรียก sustainability bond  

ส าหรับนักลงทุนในตราสารหนี้ไทย ทางเว็บไซต์ www.thaibma.or.th ได้รวบรวม ESG –related bond ไว้ ท าให้สะดวกต่อการ
หาข้อมูล  

ESG Strategy หรือวิธีที่กองทุนน า ESG เข้ามาร่วมพิจารณาหลักทรัพย์ต่างๆที่กองทุนลงทุน และวิธีการคัดเลือกกองทุน  

การเลือกไม่ลงทุนในบางอุตสาหกรรม หรือ Negative/Exclusionary Screening มี อัตราการเติบโตในหลังต่ าลง เนื่องจาก 
การท า ESG ในช่วงหลังมีความละเอียดประณีตมากขึ้น ในช่วงแรกๆ การท า ESG อาจเป็นการน าบาง industry ออกซึ่งเป็นวิธี
ท่ีน าไปปฏิบัติได้ง่าย แต่ จุดอ่อนคือหลายๆ  asset managers มองว่า เราท า ESG เพ่ือให้เกิดผลกระทบท่ีดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม ธรรมาภิบาล เราต้องการให้บริษัทใส่ใจเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และมีธรรมาภิบาลท่ีดีขึ้น การน าทุกๆ
บริษัทในท้ัง industry ออก จึงเป็นเหมือนการตัดโอกาสท่ีจะท าให้เราเข้าไปมีบทบาทร่วมกับบริษัท ในฐานะนักลงทุน  

กลยุทธ์การลงทุน ESG แบบใดที่ได้ความนิยม 

Positive/ best-in-class screening การลงทุนในบริษัทท่ีมี commitment และแสดงความพยายามในการลดโลกร้อน โดยไม่
จ ากัดอุตสาหกรรมการลงทุน เช่น เราอาจลงทุน บริษัท ในอุตสาหกรรมถ่านหินท่ีมีความพยายามในการกรองอากาศให้ดีขึ้น 
ส าหรับลูกค้าบางรายท่ีมีความประสงค์จะลงทุนเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือ ESG โดยตรง เช่น ลดโลกร้อน เรียกว่า sustainability 
themed investing และ impact investing อีก strategy หนึง่ท่ี เป็นท่ีนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ คือ ESG Integration  หรือ การน า 
ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน เช่น การคัดเลือกหุ้นหรือตราสารหนี้โดยหลักการ ESG การลงทุนในหุ้นท่ีได้
คะแนน ESG สูง ในสัดส่วนท่ีมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่า ESG strategy มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลา ในอนาคต เราน่าจะเห็น ESG strategy ใหม่ๆ ในการลงทุน 
ท่ีเป็นท่ีนิยม ดังนั้น ในฐานะผู้แนะน าการลงทุน เราจึงควรศึกษาว่า กองท่ีเราไปลงทุนใช้ ESG strategy แบบใด บางกองอาจใช้ 
มากกว่า หลายแบบรวมกัน ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเปิดเผยอยู่ใน Fund Fact Sheet หรือ Fund Presentation ของกองทุน 



 

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนอย่างยั่งยืนทางฝั่งยุโรป หรือ SFDR  

สาเหตุท่ีหลายภูมิภาคในโลกให้ความส าคัญกับเกณฑ์ SFDR นี้เนื่องจากทวีปยุโรปถือเป็นผู้น าด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน เห็นได้
จ านวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน ESG ท าให้กฎเกณฑ์ของทางฝ่ังยุโรปมักจะถูกใช้เป็นต้นแบบในภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ัวโลก เกณฑ์ SFDR 
นี้เร่ิมมีการบังคับใช้เมื่อต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา โดยให้แต่ละบลจ. แบ่งประเภทกองทุนออกเป็น 3 กลุ่มท่ีเป็นไปตาม Article 
หรือมาตรา 6, 8 หรือ 9 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้น  

โดยตามมาตรา 6 หมายถึงทุกกองทุนจะมีการเปิดเผยข้อมูล ESG ในบางส่วน ในขณะท่ีกองทุนตามมาตรา 8 และ 9 จะต้องมี
การแสดงข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับ ESG ท่ีมากกว่าให้ผู้ลงทุนรับทราบ ตาม Article 8 ถูกตีความว่าเป็นการน าเสนอ
กองทุนโดยในใช้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกับปัจจัยอ่ืน Article 9 นั้นมีลักษณะ เป็นกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์มีการ
ลงทุนอย่างยั่งยืน โดยจะเป็นการลงทุนในบริษัทท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าตามแนวปฏิบัติธรรมาภิ
บาลท่ีดี ฉะนั้นกองทุนตาม Article 9 นี้มักจะเป็นกองทุนกลุ่ม thematic หรือ impact fund ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีมักจะถูกเปิดเผยอยู่
ใน Fund Fact Sheet หรือ Fund Presentation ของกองทุน  

ในแต่ละกองทุน สิ่งแรกท่ีเราควรจะดูคือ คะแนน ESG ในภาพรวม เช่น หากบลจ มีการจัดประเภทกองทุนเป็น A B C D กองทุน
นี้ได้ A หมายถึง ทางบลจ เลือกหุ้นและตราสารหนี้ท่ีจัดว่า มี positive impact หรือ ผลกระทบเชิงบวก กับสิ่งแวดล้อม สังคม 
ถ้ากองทุนท่ีเราเลือก ได้ D หมายถึง กองทุนนี้ อาจมีการคัดเลือกหุ้นและตราสารหนี้โดยไม่ใช่หลักเณฑ์ทาง ESG ต่อมา ESG 
score coverage หมายถึง ในกองทุนมีหุ้นหรือตราสารหนี้ท่ีได้ ESG ในระดับ A กี่เปอร์เซนต์ B กี่เปอร์เซนต์ C กี่เปอร์เซนต์ 
และ D กี่ เปอร์เซนต์ ต่อมาคือ คะแนน ESG ของกองทุนเมื่อเทียบกับ Benchmark เช่น กองทุนตราสารหุ้นโลก มักใช้ 
Benchmark เป็น  MSCI All Country World Index ใน บลจ. เปิดเผยว่า ทางกองทุนอาจจะได้ A ในขณะท่ี Benchmark ได้ 
B ในส่วนน้ี กองทุนท่ีมีความเป็น Sustainable Investment ควรได้คะแนนมากกว่า Benchmark  

หากเรามองลึกลงมาจะว่า ESG ในระดับกองทุนคิดจากอะไร จะเป็นการรวมคะแนน ESG ในหุ้นท่ีกองทุนถือนั่นเอง โดยตัวอย่าง
ของ มาตราวัดที metric ส าคัญ ในส่วนของสิ่งแวดล้อมเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน การลดการใช้
น้ า การลดการปล่อยขยะ เป็นต้น ในส่วนของสังคม เช่น การให้บทบาทการผู้หญิงในท่ีท างาน เช่น มีสัดส่วนของผู้หญิงในระดับ
บริหารกี่เปอร์เซนต์ ช านวนช่ัวโมงท่ีอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และ ความปลอดภัยท่ีในการท างาน ในส่วนของธรรมาภิบาล จะ
เป็นในเร่ืองของการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร การเสียภาษีอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยการจ่ายค าตอบแทน
ผู้บริหาร การมีนโยบายเพ่ือป้องกันการติดสินบน 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บลจ.ยูโอบี เล็งเห็นว่าทิศทางการลงทุนหุ้นกลุ่มท่ีมีแนวคิด ESG เร่ิมเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุนมากขึ้น 
นักลงทุนมีความต่ืนตัวและสนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนเพ่ือโอกาสรับผลตอบแทนท่ี
ยั่งยืนในระยะยาว และบทความน้ีจะเป็นภาพรวมเบื้องต้นในการเข้าลงทุนกลุ่มธุรกิจ ESG ซึ่งทาง บลจ.ยูโอบีได้ตระหนักถึงการ
ลงทุน เชื่อว่าจะเข้ามามีบทบาทเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ในการลงทุนเพ่ือความยั่งยืน 

 

บทความโดย 
สิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์ 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ท่ัวโลก 
 
 



 

ขอ้สงวนสทิธิแ์ละค าเตอืนเกีย่วกบัความเสีย่งในการลงทนุ  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน
ประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับนี้  และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด  แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
เพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มี
ความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
รวมท้ังจะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใดๆ ท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้
ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความ
สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ท้ังนี้ 
ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือ
ผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเคร่ืองยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมี
กรณีท่ีผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ท่ีไม่เป็นปกติได้  การลงทุนในหน่วย
ลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการ
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด  นอกจากนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอ่ืนๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าเตือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องก่อนท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ
ในการท าธุรกรรมต่างๆ เพ่ือหน่วยลงทุนน้ันจะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส าหรับนักลงทุนท่ีต้องการทราบ
ข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ด าเนินการขายท่ีท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในข้อมูล
ท่ีปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็
ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนั้น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการ
แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี้ได้ตามท่ีบริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ตดิตอ่ 
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อีเมล : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน 

เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 

http://www.uobam.co.th/

