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  ที่ ย.ท. 02409/2563         
     วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
 
เร่ือง การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด์ ลงิค์ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย (UFLINK) 
เรียน         ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
สิง่ที่แนบมาด้วย เอกสารแนบ จ านวน 4 ฉบบั 
  1. แนะน ากองทนุ 
  2. รายงานความคืบหน้าในการตดิตามการช าระคืนหนีหุ้้นกู้  บมจ. การบินไทย 

3. ประกาศ การยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) และคา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นหนว่ย 
    ลงทนุเข้า (Switching-in Fee) ของกองทนุรวม ระหวา่งวนัท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2563 
4. ประกาศ การยกเว้นคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ (Management Fee) ส าหรับกองทนุรวมทกุกองทนุ ที่มี 
    การลงทนุในหุ้นกู้  บมจ. การบินไทย ระหวา่งวนัท่ี 26 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2563 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะผู้จดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด์ ลงิค์ 
คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย (UFLINK) (“กองทนุเปิด”) บริษัทจดัการขอแจ้งให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเก่ียวกบัวนั
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิและวนัครบก าหนดอายกุองทนุของกองทนุเปิด ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

รายละเอียด 
วนัเร่ิมพจิารณาสนิทรัพย์อ้างองิ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
มลูคา่หนว่ยลงทนุของ PIMCO class ที่ใช้อ้างอิง PIMCO GIS Income Fund Class E EUR 
Hedged ACC (สนิทรัพย์อ้างองิ) ณ วนัเร่ิมพจิารณาสนิทรัพย์อ้างอิง 

12.97 Euro 

วนัสิน้สดุพิจารณาสนิทรัพย์อ้างองิ  วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

มลูคา่หนว่ยลงทนุของ PIMCO class ที่ใช้อ้างอิง PIMCO GIS Income Fund Class E EUR 
Hedged ACC (สนิทรัพย์อ้างองิ) ณ วนัสิน้สดุการพจิารณาสนิทรัพย์อ้างองิ 

12.87 Euro 

วนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ตามวิธีรับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้แจ้งไว้กบับริษัทจดัการ 

วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

วนัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับเงินคา่ขายคืน  วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
วนัครบก าหนดอายโุครงการ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
วนัเลกิโครงการ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 

หมายเหตุ : ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนเท่ากับ จ านวนหน่วยคูณกับราคาหน่วยลงทุน ณ วันรับซือ้คื นหน่วยลงทุน              
+ ผลตอบแทนสว่นเพิ่ม (ในกรณีนีผ้ลตอบแทนสว่นเพิ่มเทา่กบั 0%) 
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ทัง้นีก้องทนุเปิดดงักลา่ว มีก าหนดอายโุครงการประมาณ 3 ปี (จดทะเบียนกองทนุเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2560) โดยนโยบายการ
ลงทนุแบง่สดัสว่นการลงทนุเป็น 2 สว่น ดงันี ้(รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนกองทนุ) 

 
ส่วนที่  1 เงินต้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย) : กองทนุเปิดลงทนุในตราสารหนีแ้ละเงินฝากทัง้ในและต่างประเทศ โดยมี   

กลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว รวมกนัไมน้่อยกวา่ 89% ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทนุในสว่นนีเ้ติบโตเป็น 100% ของ NAV (ลงทนุใน
ตา่งประเทศโดยเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 80% ของ NAV) 

 เนื่องจากกองทนุเปิดดงักลา่ว มีการลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวน 2.91% ของพอร์ตการลงทนุ 
(ณ วนัที่ 15 พ.ค. 2563) โดยหลงัจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้บริษัทการ
บินไทยเข้าสูแ่ผนการฟืน้ฟู บริษัทจดัการจึงพิจารณาด าเนินการแยกสว่นการลงทนุที่เป็นหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ออก
จากการลงทนุในหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิอื่นๆ ของกองทนุรวมไว้ตา่งหาก (Set Aside) โดยมีผลตัง้แตว่นัจนัทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 ท่านผู้ ถือหน่วยจะได้รับเงินลงทุนคืนโดยไม่รวมในส่วนของหุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ท าการ Set Aside ไว้ 
ทัง้นี ้หากกองทนุเปิดได้รับช าระเงินคืน จะน าเงินดงักลา่วมาเฉลีย่จ่ายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสว่นต่อไป ส าหรับ ความคืบหน้าของการ
ช าระเงินคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
 

ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม : กองทนุเปิดจะแบง่เงินลงทนุไมเ่กิน 11% ของ NAV ลงทนุใน Derivative ประเภท Call Warrant 
ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัผลตอบแทนของกองทนุอ้างอิง : PIMCO GIS Income Fund Class E EUR Hedged ACC  โดย Call Warrant 
จะออก รับรอง รับอาวลั หรือค า้ประกนัโดยธนาคาร Societe Generale ประเทศฝร่ังเศส ทัง้นีเ้ป็นไปตามหนงัสอืชีช้วน 
 

ผลตอบแทนสว่นเพิ่มจา่ยอ้างองิกบัผลตอบแทนของ PIMCO GIS Income Fund Class E EUR Hedged ACC (“กองทนุอ้างองิ”) 
มีเง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
a. ผลตอบแทนของกองทนุอ้างองิ                      =  

      
= (12.87/12.97) – 100% = -0.77% 

 
b. ผลตอบแทนสว่นเพิ่ม  = 150% x ผลตอบแทนของกองทนุอ้างอิง 

= 150% x 0% = 0% 
ในกรณีที่ผลตอบแทนของกองทนุอ้างอิง ≤ 0% ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนสว่นเพิ่ม = 0% 
 

       c.  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับผลตอบแทนสว่นเพิ่ม = 0%  
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ดงันัน้ บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้แจ้งไว้กับ

บริษัทจดัการ ในวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย และเงินสว่นที่ลงทนุใน 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ที่ถกู Set Aside) 

  
บริ ษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ ถื อหน่วยทุกท่านที่ ใ ห้ความไ ว้วางใจ ในบริ ษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ 

ผา่นมา เรายงัคงมุง่มัน่ท่ีจะดแูลเงินลงทนุของทา่นอยา่งดีที่สดุ รวมทัง้จะพฒันาการลงทนุรูปแบบใหมท่ี่ตรงกบัความต้องการของทา่นอยา่ง
สม ่าเสมอ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนบัสนนุจากท่านอยา่งต่อเนื่อง หากท่านต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โปรดติดต่องาน
บริการนกัลงทนุ โทร. 0-2786-2222 อีเมล thuobamwealthservice@uobgroup.com 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

                                          (รัชดา ตัง้หะรัฐ) 
                                           กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริการนกัลงทนุ 

 โทร. 0-2786-2222 
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แนะน ากองทุน 

 
 ตามทีก่องทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (UFLINK) (“กองทนุเปิด”) จะครบก าหนดอายุ
โครงการ (ประมาณ 3 ปี) ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 นัน้ บริษัทจดัการขอน าเสนอกองทนุตามระดบัความเส่ียงของนกัลงทนุท่ีรับความเส่ียง
จากระดบัปานกลางไปจนถงึคอ่นข้างสงู 

 
1. กองทุนที่มีระดับความเส่ียงปานกลาง – กองทุนตราสารหนีโ้ลก (Global Bond Fund)  
สร้างโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีน่าสนใจในสภาวะดอกเบีย้ต ่าทัว่โลก โดยกองทนุลงทนุในตราสารหนีห้ลายกลุ่มท่ีน่าสนใจ 

เช่น ตราสารหนีภ้าครัฐ ตราสารหนีท่ี้มีเครดติ ตราสารหนี ้Securitized เช่น Mortgage-related Securities, Asset-backed Securities เป็น
ต้น  ตราสารหนีข้องตลาดประเทศเกิดใหม่และ ตราสารหนี ้High Yield ท าให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่าง
สม ่าเสมอ โดยแนะน าการลงทนุในกองทนุตราสารหนีโ้ลก จ านวน 3 กองทนุ ได้แก่  

- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - United Global Income Strategic Bond Fund (UGIS) 
- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์ - United Income Fund (UINC) 
- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ – United Global Dynamic Bond Fund (UDB) 

 
นโยบายการลงทนุและระดบัความเส่ียงกองทนุ 

 
ช่ือกองทุน รายละเอียดนโยบายลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 
อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  
(UGIS-A/UGIS-N) 

กองทนุมีจดุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสรับรายได้แบบสม ่าเสมอ โดยกองทนุจะเน้นลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุ
หลกั) ชึง่กองทนุหลกัมีการจดัสรรสินทรัพย์ และเลือกลงทนุในตราสารหนีท้ีห่ลากหลายทัว่
โลก  
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนมากกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่
สินทรัพย์สทุธิ 

5 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั 
ฟันด์ - United Income 
Fund (UINC-N/UINC-A) 
 

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ JPM Income Fund C 
(acc) – USD (กองทนุหลกั) ที่บริหารจดัการโดย JPMorgan Asset Management 
(Europe) เพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อยา่งไรก็ตามกองทนุอาจลงทนุใน กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า(Derivatives), สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

5 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด  
โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์  
(UDB-N/UDB-A) 
กองทนุรวมที่มีความเสี่ยงสงูหรือ
ซบัซ้อน 

ลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก ผ่านกองทนุหลกัคือ The Jupiter Global Fund – Jupiter 
Dynamic Bond (Euro Class I) ซึง่มีกลยทุธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทนุที่ยดืหยุน่ มีการ
กระจายการลงทนุแบบเชิงรุก (Active Management) ไปยงัตราสารหนีท้ีท่ัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

6 
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2. กองทุนท่ีมีระดับความเส่ียงปานกลางไปถงึค่อนข้างสูง (moderate high)  – กองทุนผสม Harmony fund series   

เป็นการกระจายการลงทนุในกองทนุหลายประเภทสินทรัพย์และทัว่โลก เป็นการลงทนุแบบ Fund of funds  โดยการลงทนุจะ
พิจารณาปัจจยัพืน้ฐานของแตล่ะประเภทสินทรัพย์ และเลือกลงทนุในกองทนุท่ีมีความเหมาะสมกบัพืน้ฐานเศรษฐกิจในแตล่ะช่วงเวลา  

โดยการบริหารกองทนุมีผู้จดัการกองทนุคอยตดิตามภาวะตลาด และปรับพอร์ตการลงทนุให้เหมาะสมกบัภาวะตลาด รวมไปถงึ
การควบคมุความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  โดย กองทนุผสม Harmony fund series  มี 3 กองทนุ ดงันี ้  

- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ - United Harmony-Jazz Fund  (UJAZZ)   

- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ - United Harmony-Pop Fund (UPOP)  
- กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ - United Harmony-Rock Fund (UROCK) 

 
นโยบายการลงทนุและระดบัความเส่ียงกองทนุ 
ช่ือกองทุน รายละเอียดนโยบายลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ 
(UJAZZ) 
 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ 
(UPOP) 
 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ 
(UROCK) 

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS กองทนุ Infra กองทนุ property กองทนุ Private 
equity หรือ กองทนุอีทีเอฟ (ETF) (กองทนุปลายทาง) ตัง้แต ่2 กองทนุขึน้ไป โดยจะม ีnet exposure 
ที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุปลายทางอาจมีนโยบายลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอยา่งใด
อยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงันี ้ตราสารทนุ ตราสารหนี ้โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สิน
ทางเลือก เชน่ ทองค า และ/หรือน า้มนัดิบ และ/หรือสินค้าโภคภณัฑ์ และ/หรือหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนีก้องทนุปลายทางอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรา
สารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่
ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทนุที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึน้อยูก่บันโยบายการลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ๆ ทัง้นี ้
กองทนุจะลงทนุในกองทนุปลายทาง โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

5 

 
ค าเตือน :  
การลงทนุมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการด าเนินงาน
ของกองทนุ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

กองทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทนุอาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจ
ของผู้จดัการกองทนุรวม แต่เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ หรือตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) และงานบริการนกัลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
โทรศพัท์ : 0 2786 2222  

อีเมล : thuobamwealthservice@uobgroup.com 

เวปไซต์ : www.uobam.co.th

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


      มิถุนายน 25631 June 2020

 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผูจัดการกองทุนซึ่งเปนเจาหนี้หุนกู บมจ.การบินไทย ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของบริษัท

จัดการ เพ�อติดตามหนี้หุนกู บมจ. การบินไทย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

- UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. hereinafter referred to as “UOBAM”, the holder of Thai Airways International corporate debentures, 

has appointed the internal subcommittee to effectively monitor the development of debt repayment process of such event. 

- ในระหวางนี้ศาลลมละลายกลางจะสงสำเนาคำรองขอฟนฟูกิจการถึงเจาหนี้ของ บมจ.การบินไทย และเม�อบริษัทจัดการไดรับสำเนาคำรองขอฟนฟูกิจการดังกลาว 

บริษัทจัดการจะสงตัวแทนดานกฎหมายไปแสดงตนตอศาลโดยเร็วที่สุด 

- At present, amid the earlier stage of rehabilitation plan, The Central Bankruptcy Court (“the court”) will send the business rehabilitation request 

to Thai Airways International. Whenever that UOBAM received the business rehabilitation request, we will send our legal representatives to inform 

the court immediately.  

- นอกจากนี้ ผูจัดการกองทุนไดมีติดตามความคืบหนาของการเขาสูแผนฟนฟูผานทางชองทางตางๆ รวมถึงการติดตอโดยตรงกับผูแทนผูถือหุนกู ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

บมจ.การบินไทย  

- UOBAM’s fund managers closely monitor the development of the issues through various channels including having the direct contact to the Bond 

Representatives and the investor relationship department of Thai Airways International. 

       มิถุนายน 2563 8 June 2020

- ผูจัดการกองทุนไดเขารวมประชุมกับ บมจ.การบินไทย ซ่ึงเปนการประชุมท่ีจัดข้ึนในรูปแบบ Public Presentation เพ�อใหขอมูลแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเก่ียวของ 

- UOBAM’s fund managers attended the remote conference with Thai Airways International’s representatives which is a Public Presentation to inform 

the information to all related parties including stock shareholders and investors.

- ผูจัดการกองทุนมีความเห็นวาในสวนรายช�อของผูทำแผนฟนฟูที่ บมจ.การบินไทย นำเสนอตอศาลลมละลายกลางนั้น นับเปนผูที่มีประสบการณและมีความเปนไปได

วาอาจไดรับความเห็นชอบจากศาลลมละลายไดภายในเดือนธันวาคมของปนี้ เวนแตเจาหนี้ไดย�นคำคัดคาน

- In fund manager’s opinion, the name listed shown as the rehabilitation planner that Thai Airways International has offered to the court have highly 

experienced and reputation. We expect that the court might approve that name list within December 2020. 

            สิงหาคม 2563 17 August 2020

- ศาลลมละลายกลางจะไตสวนคำรองขอฟนฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย ซ่ึงมีความเปนไปไดวาศาลลมละลายกลางอาจคำส่ังใหฟนฟูกิจการของ บมจ. การบินไทย และ

มีคำสั่งตั้งผูทำแผนตามที่ บมจ. การบินไทย ไดเสนอ และเริ่มจัดทำแผนฟนฟูกิจการเพ�อใหแลวเสร็จภายในปนี้ เวนแตมีเจาหนี้จะเสนอผูทำแผนอ�นแขง

- The court will set a hearing date for the request of the rehabilitation from Thai Airways International. We anticipate that the court will order the 

reorganization of Thai Airways International and authorize the name list from Thai Airways International’s proposal and start the rehabilitation 

process by the end of 2020 unless there is a creditor proposing other plans.

- ท้ังน้ี หากศาลมีคำส่ังใหฟนฟูกิจการของ บมจ. การบินไทย  กองทุนในฐานะเจาหน้ีหุนกูจะสงตัวแทนเขารวมประชุมเจาหน้ีเพ�อพิจารณาแผน ซ่ึงคาดวาจะจัดข้ึนในชวง

เดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม 2564 เวนแตมีเจาหน้ีจะเสนอผูทำแผนอ�นแขง

- However, if the court issues an order to rehabilitate the business of Thai Airways International, UOBAM, as the status of creditor, will appoint the 

representatives to participate in the creditor meeting to closely consider the rehabilitation plan that might be held during February - March 2021 unless 

there is a creditor proposing other plans. 

รายงานความคืบหนาในการติดตามการชำระคืนหนี้หุนกู บมจ. การบินไทยของเดือนมิถุนายน 2563

The Progress Report of the debt repayment monitoring and rehabilitation plan of 

Thai Airways International Public Company Limited as of June 2020

เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 3 

 

 

ประกาศ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  

และค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนเข้า (Switching-in fee) ของกองทุนรวม  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะผู้จดัการกองทนุรวมตามรายช่ือตอ่ไปนี ้ขอ

เรียนแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนเข้า (Switching-in fee) ของกองทนุรวม 

ดงักล่าว ส าหรับผู้ลงทนุท่ีท ารายการซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนเข้าในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมดงักล่าว ในระหว่างวนัท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 

2563 เทา่นัน้ 

 

รายช่ือกองทุนรวม 
1. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(UGIS-A) 
2. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์  - หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกต ิ(UGIS-N) 
3. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ – หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(UDB-A) 

4. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ – หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกต ิ(UDB-N) 
5. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์ – หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ(UINC-A) 
6. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั ฟันด์ – หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ (UINC-N) 

7. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ (UJAZZ) 
8. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (UPOP) 
9. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ (UROCK) 

 

 

หากต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิโปรดตดิตอ่ งานบริการนกัลงทนุ 0-2786-2222 

ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 



เอกสารแนบ 4 

 

 

ประกาศ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)  

ของกองทุนรวม ทุกกองทุนท่ีมีการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย 

 

ตามทีก่องทนุรวมบางกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) 

ได้มีการลงทนุในหุ้นกู้  บมจ. การบนิไทย นัน้ และส่งผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าว เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วย บริษัทจดัการในฐานะผู้ จดัการกองทนุ ขอเรียนแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ (Management Fee) ของกองทนุรวม ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายช่ือกองทุนรวม 
กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี (UOBID) 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควดิดติี ้ฟันด์ (UDAILY) 
กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ (SVRMF) 

กองทนุเปิด พนัธบตัร เพ่ือการเลีย้งชีพ (GBRMF) 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตร้า พลสั ฟันด์ (UIDPLUS) 
กองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585) 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ (UOBSVRMF) 
กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ( TBF) 
กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้(TFIF) 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (TFIF-PVD) 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (UFLINK) 

 

ทัง้นีก้ารยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น มีผลตัง้แต่วันท่ี                    

26 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2563  

หากต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิโปรดตดิตอ่ งานบริการนกัลงทนุ 0-2786-2222 

ประกาศ ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 


